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فــي معالجــة العالقــة الزوجيــة بــين الرجــل   اإلســالمنطلــق ي
 لتكوينية، التي تقوم عليها هذه القضية.اوالمرأة عن القاعدة 

التكـويني العـام ليعالجهـا فـي      إطارهـا ستعرض القضية في ي
 لكوني، على طريقته الخاصة.اضوء من هذا الفهم 

لك يســتعرض القــرآن الكــريم قبــل كــل شــيء، مبــدأ  لــذو
 أطـراف لكـون بصـيغة شـاملة تنبسـط علـى      االزوجية العامة في 

 الكون جميعاً.
}ٍء خَلَقْنَا زَون كُلِّ شَيمنِوي١}ج. 
ــن    و ــرآن الكــريم شــيء أوســع م ــا الق ــي يعنيه ــة الت الزوجي

ــة  ــابالزوجي ــوان   و واإلخص ــالم الحي ــي ع ــود ف ــاح الموج اللق
لطبيعـي الـذي يحصـل    االتفاعـل   أوجهتشمل مختلف والنبات، 

ن مـ  ألكثـر التكويني العام وتتسـع   إطارهاالطبيعة في  أجزاءبين 
 عالم الحيوان والنبات.

الذرة مزاج (تركيب) مـن الكهـارب السـالبة والبروتونـات     ف
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 عضها مع البعض في نظام زوجي رائع.بالموجبة، يتفاعل 
ام (زوجي) خاص بـين  قائمة على نظ الكيماويةالتركيبات و

بعــض، ويجعــل منهــا تركيبــاً ماديــا  إلــىعضــها بالعناصــر يضــم 
 ثابتة. كيماويةجديدا حسب قوانين 

التفاعل الفيزياوي بين المادة والطاقة شكل آخر من نظـام  و
فـي حقـول    اإلنسـان الئم بين المادة والطاقة ليستثمره يالعام: الزوجية 

 .الفيزياء والميكانيك
مــن حــدود الــذرة  ألكثــرزوجيــة العامــة) يتســع نطــاق (الو

الكونيـة والمجـرات والمجـاميع     األجـرام يشمل لوالفيزياء والكيمياء 
 ي الفضاء.ف الكوكبية

، ظـاهرة كونيـة تنبسـط علـى أطـراف      إذنالزوجية العامة، ف
مـن المحتـوى    تبتـدئ ختلـف أوجـه الطبيعـة،    مالكون وتشـمل  

 أطــرافعلــى  تنبســطلالـداخلي للــذرة الالمتناهيــة فــي الصـغر،   
 متناهي في البعد، وذلك قوله تعالى:الفضاء الالّ

ومن دراسة هذه الظـاهرة   }ومن كُلِّ شَيٍء خَلَقْنَا زَوجينِ{
نقف عند كل واحد منهـا   أنهات ثالث، نود جالكونية نستنتج 

 وقفة قصيرة.
 ـ الجانب التكويني.١
 ـ الجانب الوظيفي.٢
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 ـ الجانب القيمي.٣
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عود االستقرار والثبات الذي تتصف به الطبيعة فـي جريهـا   ي

 لزوجية العامة في الكون.انظام  إلىوتطورها 
هـذا الكـون تتماسـك فيمـا بينهـا، بموجـب        أجزاءلوال أن و

لعامـة، الختلّـت الطبيعـة، واضـطربت، وانقلبـت،      ا نظام الزوجية
 فوضى واضطراب.  إلىعما عليه من استقرار وثبات 

الزوجية العامة تالئم بين االلكترونات والبروتونـات   أنال ول
لذرة، وتحفظهما، ضمن نظام متقن ثابـت، النقلـب الكـون    ا في

 أن. ولــوال الطاقــةركــام مــن  إلــىوانبــه جوامتــداد  هعلــى ســعت
ينهـا، بنظـام خـاص،    بالعناصر المادية تتفاعل مـع الطاقـة، وفيمـا    

ي هـذا الكـون، و علـى    بتأثير الزوجية العامة الختل كل شيء فـ 
 .األرضجه و

ال تبقـى حيـاة، وال يـتم عمـل، وال يتبخـر مـاء، وال يهطـل        ف
، وال األرضين، وال ينبـت نبـات علـى وجـه     عمطر، وال تجري 

اثـر للطبقـات البـاردة     نوال يكـو يتم تفاعل بين الماء والحرارة، 
ال يتم تركيـب  ومن الجو على السحاب، وال يتأثر نبات بالتربة، 

 والهدروجين. ألوكسجينابين 
 األرضيواصل بـالزواج بقـاءه علـى وجـه      اإلنسان أنلوال و
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خلفونه من بعده، ليتوارثـوا قيمـه، وحضـارته،    يالذين  أعقابهفي 
هر هـذا الكوكـب... ال نقطـع    ظوليكونوا استمراراً لوجوده على 

هللا تعـالى  امن قـديم، وصـدق    األرضهذا الكائن من على وجه 
 عندما يقول:

}عاجاجأَزْو كُمأَنفُس ناَأل لَ لَكُم م نمو  كُمؤـذْرا ياجامِ أَزْونْع
ــه ــوكــذلك  ١}في ــة) مبعــث   أندر اهللا تعــالى ق تكــون (الزوجي

 لتكوين والخلق.ااالستقرار والثبات في الكون، ومنطلق 
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 طبيعة نظام الزوجية تقتضي وجود طرفين:  و
 ب، وآخر يقوم باالنجذاب.رف يقوم بالجذط
رف يقوم بدور الفعل والتأثير، وطـرف آخـر يقـوم بـدور     ط

 االنفعال:  
ــن و ــذين      أنال يمك ــود ه ــر وج ــن غي ــة م ــق الزوجي تتحق

 الختالف في الوظيفة.االطرفين، ومن دون هذا 
اتّحــد الزوجــان مــن حيــث الوظيفــة ينقلــب التجــاذب   وإذا

ة التقـاء فـردين مـن    التضارب، وهو نتيجـ والتدافع  إلىوالتفاعل 
 جنس واحد.

التقى طرف جاذب بطرف جاذب دفع كل واحـد مـن    فإذا
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 يتفاعل معه ويلتئم به. أنآلخر، بدل االطرفين الطرف 
تالقى الطرف الفاعل بالطرف الفاعل والطرف القـوي   وإذا

 ينتج من العملية غير التدافع بين الطرفين. الفبالطرف القوي 
يقـوم   أنتفاعل في شيء من غيـر  تتم عملية ال أنال يمكن و

لفعل، ويقوم الطرف اآلخـر بـدور االنفعـال.    اطرف منهما بدور 
 لطرف اآلخر التأثير.ايؤثر احدهما في اآلخر، ويقبل 

 بدفاعل) و(المنفعل) خصائصه التي اللكلّ من الطرفين (الو
دوره في هـذا النظـام الكـوني الشـامل،      أداءن مله منها ليتمكن 
لـزوجين لـم يتمكنـا مـن أداء     اصـائص وسـمات   ولو اتّحدت خ

لحيـوان  لهذا الدور الذي جعله اهللا نظامـاً للكـون، كلـه، ولـيس     
 فقط. واإلنسان

����א��٣�W!%���א�
ــام     ت ــن نظ ــوظيفي م ــرفين ال ــن الط ــل م ــن دور ك ــدثنا ع ح

ظيفـة كـل مـن الطـرفين تختلـف فـي       و أنالزوجية، وقـد رأينـا   
ختلـف سـماتهما   تا لـذلك  العالقة الزوجيـة القائمـة بينهمـا وتبعـ    

هــذا االخــتالف الــوظيفي ال يعنــي  أن إالالتكوينيــة وشــكلهما، 
جود تفاضل واختالف قيمي بـين الطـرفين فـي عـالم الجمـاد      و

 .واإلنسانلجنسين في عالم الحيوان ابين  أووالنبات 
منه في عمليـة التفاعـل الزوجـي فـي      البدكل من الطرفين ف

يتوفر الطرفـان   أنعملية من غير تتم هذه ال أنيمكن  الكون وال
 على كافة المؤهالت الطبيعية لذلك.

نقف عند كـل واحـد    أن أردناهذه هي ثالثة الجهات التي و
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ننطلق منها بعد ذلك، على ضوء من القـرآن  لمنها، وقفة قصيرة، 
ي العالقـة الزوجيـة بـين    فـ دراسة النظرية القرآنيـة   إلىالكريم، 

 الرجل والمرأة.
بالجهات الـثالث التـي    اإللمامحديث، وبعد  مما تقدم منو

الكـوني العـام،    إطارهـا ن فهم الزوجية فـي  مانطالقاً  إليهاانتهينا 
ــق  أننســتطيع  ــىننطل ــة  إل ــي معالجــة  ادراســة النظري ــة ف لقرآني

ين بـ ، وتسوية مشاكل العالقة الزوجيـة  الزوجيةمشكالت الحياة 
 .اإلنسانالرجل والمرأة في عالم 

للحديث هو عـرض النظريـة القرآنيـة فـي      سيكون منطلقناو
لقرآنـي لمسـألة العالقـة الجنسـية فـي حـدود       االمرأة، والعـالج  

نجاري النظريـة بصـورة    أنالجوانب الثالثة المتقدمة، ليتيسر لنا 
لقاعـدة  افي هذا الحـديث مـن    إليهمنهجية، في حدود ما انتهينا 

 التكوينية لمسألة الزوجية.
تي رسمناها لهذا الحديث سـوف  بمقتضى هذه المنهجية الو

لقرآنية في هذه المسألة في الجوانـب الثالثـة   انستعرض النظرية 
 اآلتية:
 ـ الجانب التكويني من العالقة الزوجية.١
 ـ الجانب الوظيفي من العالقة الزوجية.٢
 ـ الجانب القيمي من العالقة الزوجية.٣
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وضــرورة مــن  اإلنســانيــة حاجــة أصــيلة فــي نفــس  لزوجا

، وال يطمــئن علــى اإلنســانســتقر بــدونها يضــرورات الحيــاة ال 
مـن وجـه    أكثـر ارتبط بها في و، اإلنسانجبلت في فطره  ...حال

 من وجوه الحياة.
ــن    و ــرورة م ــنفس، وض ــي ال ــيلة ف ــة أص ــول حاج ــا نق حينم

نـي مـا   نع اإلنسـانية اسخة في الكينونـة  رضرورات الحياة وفطرة 
ــا  أولــنفس، انقــول، فليســت الزوجيــة حاجــة طارئــة علــى   عرف

جتماعياً ا إطارااجتماعيا يرتبط بظروف تاريخية خاصة وتخص 
 خاصا.
الزوجيـة سـلوك اجتمـاعي     أنيقولـه الـبعض مـن     رغم مـا و

عينـة يمكـن تعويضـه بشـكل آخـر مـن       محاجـة   إلشـباع خاص 
التــاريخ اكبــت و» ظــاهرة الحيــاة الزوجيــة«الســلوك... نجــد أن 

 إلـى نفسه ومنذ فتح عينه على الحيـاة   اإلنسانالبشري منذ وعى 
ليوم في مختلـف المجتمعـات والحضـارات. وهـذا يـدل علـى       ا

 ي النفس ورسوخها في الطبيعة البشرية.فأصالة هذه الحاجة 
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تثبت ظاهرة اجتماعية كالحياة الزوجيـة بمالهـا    أنال تكاد ف
متـداد تاريخهـا الطويـل،    ، علـى ا اإلنسـان ياة حمن مالبسات في 

 ، مـا اإلنسـان لتي الزمت حيـاة  ارغم التقلبات الحضارية الكثيرة 
كـن تجـد   تلـم   لم تكن لها في النفس البشرية جذور بعيدة، وما

 لها في النفس استجابة دائمة ورغبة ملحة فيها.
ال تقتصر ضرورة الحياة الزوجية على هذه الرغبة الغريزية و

ــة فــي  ــنفس واالســاالكامن هــي  وإنمــاتجابة النفســية الدائمــة، ل
ورسـوخا   أصـالة لـنفس ال تقـل   اتغذي، بعد، حاجة أخرى فـي  

 أن إلـى  اإلنسـان الحياة الزوجيـة، وهـي حاجـة     إلىعن الحاجة 
، ويواصـل وجـوده   أعقابـه يضمن استمرارية بقائه من بعده، في 

 يمن يخلفه من عقب بعده، يحكيه، ويمثله.ف
نْعامِ أَزْواجا يـذْرؤكُم  ومن اَأل كُم أَزْواجانفُسجعلَ لَكُم من أَ{

يه١}ف. 
}ثٌ لَّكُمرح كُمآؤ٢}نِس. 
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 .١}وخَلَق منْها زَوجها وبثَّ منْهما رِجاالً كَثيرا ونِساء{
هذه الحاجـة فـي الـنفس وضـرورتها للحيـاة، فقـد        وألصالة

مانات تكوينية وتشريعية كافيـة  ذه العالقة بضهأحاط اهللا تعالى 
سهولة، ممـا نسـتعرض جـزءاً    بأن يستجيب لها  إنسانتيسر لكل 

لخاص من امنه في المجالين معا خالل هذا البحث، في موضعه 
 المنهج الذي رسمناه لهذا الحديث.

���א'�وא��&�نא()�

ــي نطــاق   و ــة ف القــرآن الكــريم ال يســتعرض قضــية الزوجي
يتعـدى هـذه    وإنماالبشرية فحسب،  لنفساالحاجة الجنسية في 

 الركون.واالستقرار  إلىالحاجة  إلىالحاجة 
ــة و ــىالحاجـ ــي   إلـ ــعور النفسـ ــون والشـ ــتقرار والركـ االسـ

 كثير من الحاجة الجنسية.ب أوسعباالطمئنان شيء 
يقضـي   أنالحيـاة الزوجيـة    إلـى  اإلنسـان ليس كل حاجـة  ف

 أنُألمــور الّ كــان مــن أَيســر اإو ...لمقابــلاالــوطر مــن الجــنس 
لحاجـة عـن غيـر طريـق     ايقضي كل مـن الرجـل والمـرأة هـذه     
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عشــرات بســرة، ومــن دون أن يــربط نفســه الــزواج وتكــوين اُأل
المشاكل التي تنبثق عن الحياة العائلية، وعشـرات القيـود، التـي    

 هل الرجل والمرأة معا في هذه الحياة.اكتثقل 
ارئ علـى  في الحديث، ال ضع يد الق اإلطالة إلىال احتاج و

فـي الــنفس البشـرية، فــال يكــاد    وأبعادهــالحاجـة  احـدود هــذه  
ياتـه حتـى يجـد فـي نفسـه      حدور المراهقـة مـن    اإلنسانيدخل 

وجيـة  زالجنس اآلخر في ظـالل حيـاة    إلىشعورا قويا بالحاجة 
 يرتبط بها، وتكون له محورا لنشاطه وسعيه.

حياتـه، ال   اإلنسـان وحشة كبرى، وفراغ واسع يأخذ علـى  و
 ئلمل اإلنسانسباب اللهو والتسلية التي ابتدعها أملؤه شيء من ي

تى يتزوج ـ ويجـد شـطره اآلخـر     حهذا الجزء الفارغ من نفسه، 
 في زوجه.
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لنتأمــل هــذه الصــورة البيانيــة الرائعــة للحيــاة الزوجيــة فــي  ف
 القرآن الكريم:
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}ل أَنتُمو لَّكُم اسبل نهنلَّه اس١}ب. 
 رأيت جمال هذا التعبير وروعة هذا التصوير؟أ
عن الحر والبرد، ويصونه عـن   اإلنساناللباس يستر  أنكما ف

مــن االنــزالق،  اإلنســانلحيــاة الزوجيــة تحفـظ  ا، كـذلك  األذى
 األجــواءالرحمــة التــي تظلــل ووتعصــمه فــي جــو مــن العطــف 

سـد المـرأة   جظ العائلية عن شدائد الحيـاة ومكروهاتهـا، وتحفـ   
 حصن للرجل وستر للمرأة. إنهاالجائعة الشرهة،  األنظارعن 
ال شيء يحفظ الرجل عن االنـزالق، وعـن شـدائد الحيـاة     ف

المرأة فـي الحيـاة، ويسـترها     إليهيء تطمئن شومكروهاتها، وال 
 لزوجية.اعن النظرات الشرهة مثل الحياة 

 ...سـب في الحياة العائليـة وحـدها، وفـي جـو الزوجيـة فح     و
، إليهـا سـتقراره وهـدوءه، فيطمـئن بهـا، ويـركن      ا اإلنسـان يجد 

 دوء وانسجام.ه ما فيها من إلىويستريح 
ليسـت وحـدها تعـيش فـي خضـم الحيـاة،        أنهاشعر المرأة ت
جانبهـا،   إلـى يـت، وتتعلـق برجـل يقـف     ب إلـى هـي تعـود    وإنما

غارا وكبــارا صــ أطفــاالويمــدها ويعينهــا، فــي أمرهــا وان هنــاك 

                                                           
 .  ١٨٧ـ البقرة:  ١
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 ن بها، ويخصّونها، هي وزوجها، دون اآلخرين.يتعلقو
يشــعر الرجــل كلمــا خــاض غمــار الحيــاة مــن وراء لقمــة  و

حمـة الحيـاة وضـجيجها، وال يتيـه فـي      زالعيش انه ال يضيع في 
نشـاطه وسـعيه، وهــو   لغمـار هـذا الخضـم... فـأن هنــاك محـورا      

نـاك  هجن عليـه الليـل، وان    إذا إليهالبيت، وان هناك ملجأ يلجأ 
البيـت   إلـى رأة تتعلق به وتنتظره في البيت، تستقبله حين يعود ام

وعلـى شـفتيها    ...لتعب، وأضناه العمل، طيلة النهـار ا أجهدهوقد 
صغارا ينتظرونـه، وال   أطفاالناك هابتسامة، وفي قلبها حب، وان 

لبيـت ضـجيجا   ايلتقـوا بـه، يمـألون     أنتأخذ عيونهم النوم قبـل  
 يت.في الب أبوهمكلما حل عليهم 

البيـت، كـل هـذا الشـعور      إلـى الرجل يشعر، وهو يعـود   إن
يسـعها   الرضـا، وتعلـو شـفتيه ابتسـامة ال    وفيمأل قلبه االطمئنـان،  

 الفضاء وال تسعها الحياة.
وردة النيلوفر تلتف حول السنديانة، وتعتمـد عليهـا،    أرأيت

 سندها السنديانة، وتعطيها نفسها.تورأيت كيف 
الشـجرة التـي كانـت     أغصـان  هبـت زوبعـة، وتهشـمت    فإذا

السـنديانة   أغصـان سـوف تلـف الـوردة    فتسند الوردة من قبـل،  
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لحيـاة الزوجيـة جـو    اهذه المرة، وتحفظها عن السقوط كـذلك  
 مشبع بالعطف والحب، يملؤه الرضا، ويظلله الحنان.

ــاة     ت ــي الحي ــندها ف ــل، ليس ــى الرج ــها عل ــرأة بنفس ــي الم لق
دة، وليكـون لهـا سـترا جمـيال،     لحيـاة السـعي  اوليعيلها، ويوفر لها 

بعض مـا يمـتحن بـه    بـ امتحن الـدهر الرجـل    فإذاويحتمل ثقلها 
لـدهر،  االرجال وابتاله بشيء من البالء، وهزته زوبعة من زوابـع  

البيـت   إلىعاد الرجل  ...مما يالقيها الرجال في مضطرب الحياة
، ولتستقبله هي بقلبها إليهازوجته، وليطمئن  أحضان إلىليلتجئ 

العطف، ولتحنو عليه، وتسبغ عليه فيضا والعامر بالحب والرضا، 
 من حنانها وعطفها.

ينســى فــي هــذا الجــو المشــبع بالرضــا والــود وجــه الحيــاة  ف
لـدهر، وشـدائده، كـذلك الحيـاة الزوجيــة     االمكفهـر، ومكـروه   

ظللهـا المـودة، وتشـيع    تهدوء، واسـتقرار، واطمئنـان، وركـون،    
 عليها الرحمة.

}آي نمـا   وهـكُنُوا إِلَيا لِّتَساجأَزْو كُمأَنفُس نلَكُم م خَلَق أَن هات
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 .١}وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً
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سـرة  ما تقدم من حديث يبرز الوجـه التكـويني لمسـألة األُ   و
 والزوجية.  

 جاهليتين. إزاءنحن اآلن و
ة، وجاهليــة اهليــة قديمــة كانــت تستبشــع الحيــاة الزوجيــ ج

 سرة.لتحرر من قيود الزوجية واُألا إلىحديثة، تدعو 
لنجـد   ...وجه كل من هاتين الجـاهليتين  بإيجازسوف نبرز و

، عبـر التـاريخ، فـي عصـر الحجـر      باإلنسانلجاهلية اكيف تدفع 
النحـراف عـن فطرتـه وطبيعتـه     ا إلـى وفي عصر الـذرة، سـواء،   

نة الكـون  سـ عـن  الشـذوذ   إلىوكينونته الخاصة، وكيف تدفعه 
أن يعـاكس   إلـى الذي يحيطه، والذي نشأ فيـه، وكيـف تدفعـه    

 لحياة.امجرى 
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ــع     ك ــة تستبش ــة والهندي ــة والروماني ــفات اليوناني ــت الفلس ان
 أمكـنهم تباعها اجتناب الحياة الزوجيـة مـا   أ إلىالمرأة، وتحبب 

 ذلك. 
 لــم تكــن المــرأة فــي نظــر هــذه الفلســفات بالكــائن الــذيف

 لرجل، ليكون معها حياة زوجية.ايقترن بها  أنيستحق 
في الفلسفة اليونانية كانت المرأة تعتبـر ينبـوع جميـع آالم    ف

كسـقط   األسـواق مصائبه، وكانت تبـاع وتشـترى فـي    واإلنسان 
 مرها شيئاً.أتملك من  أنالمتاع، من غير 

الحياة العائليـة تمنـع    أنكان علماء الهند القدماء يعتقدون و
 .اإلنسانتقدم  من

 »:سوستام«قول: ي
سـرة  بد منه، وآفة مرغوب فيها، وخطـر علـى األُ  أنها شر ال«

 ».تاكة، ومصيبة مطلية مموهةفوالبيت ومحبوبة 
 اإلنسـان نفـس   إلـى مـدخل الشـيطان    إنهـا «يقول ترتوليان و
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 .١»شوهة لصورة الرجلمناقضة لنواميس اهللا، 
 ة عـن الجاهليـات  في الجاهلية العربي األمرلم يكن يختلف و

 بكثير. األخرى
 ...الفارق كبير بـين النظريـة القرآنيـة والنظريـات الجاهليـة     و
 أنكون المرأة والحياة الزوجيـة شـراً البـد منهـا، وبـين      ت أنبين 

لرجل، وقرينته، وشقاً منه، وتكـون الحيـاة   اتكون المرأة شريكة 
وضرورة  الركون في الحياةوالعائلية مبعثا لالطمئنان واالستقرار 

 .واإلسالملبشرية االبد منها... هو الفارق الشاسع بين الجاهلية 
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مـن الجاهليـة القديمـة فـي معالجـة       أبشـع لجاهلية الحديثة ا
 أنالزوجيـة، فقـد حاولـت الجاهليـة الحـديث      ومسألة الجـنس  

لحيـاة الزوجيـة وتزعـزع كيـان     االمعاصر من قيود  اإلنسانتفك 
يــر طريــق غضــي علــى حاجــة الفــرد الجنســية عــن ســرة، وتقاُأل

                                                           
 .٢٠ـ المرأة بين الفقه والقانون:  ١
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 .١سرةاُأل

                                                           
ـ تقل نسبة الزواج في أميركا بصورة واضحة، وبعكس ذلك تزداد نسـبة الطـالق    ١

 % من مجموع الزيجات.٢٥تشمل نسبة وبصورة واسعة، 
كا إلـى الحريـة المطلقـة التـي     يمرأبوط مستوى الزواج في يعود السبب في هو 

 كية في حياتهما الجنسية بصورة فظيعة.يالشابة األمرويمارسها الشاب 
 قد أدت مثل هذه الحرية إلى تهديد الكيان العائلي في أميركا.و 
كية قبـل حـين أن (العذريـة) قـد فقـدت خـالل       يقد كتبت مجلة (تايم) األمرو 

األخيرة أهميتها، وعادت مسألة غير ذات أهمية بالنسـبة إلـى   الخمسة عشر سنة 
 الفتيات.

ــائيات أن  و  ــت اإلحص ــد دل ــات األ  ٦/١ق ــن الفتي ــن  يمرم ــزوجن وه ــات يت كي
 نسية سابقة.جحامالت من عالقات 

قـد ارتفعــت نســبة الفتيـات الالئــي وضــعن أوالدا عـن عالقــات جنســية غيــر    و 
 ٨ر٤ارهن عن العشرين سنة... من مشروعة، وذلك من الفتيات الالتي يقل أعم

 .١٩٦١) في األلف في سنة ١٦إلى ( ١٩٤٠في األلف في سنة 
ــي يتجــاوزن العشــرين ســنة إلــى خمســة   و  ــين الفتيــات الالئ ارتفعــت النســبة ب

 ٧٤جلة خوانـدنيها العـدد   م() في األلف.٤١) في األلف إلى (١١وعشرين من (
 .)٤٥السنة 

 في إحصائية أخرى يذكر أن:و 
زيجـة أي مـا يسـاوي     ٢ر٢٩١ر... بلغ ١٩٤٦كا في سنة يمرأالزيجات في  عدد( 

) أي مـا  ١ر٥٨٥بلـغ عـدد الزيجـات (...ر    ١٩٥٦في األلف وفي سـنة   ١٦٤نسبة 
 في األلف). ٩٥يساوي نسبة 

حسب هذه اإلحصائية فقد هبطت نسبة الزواج في عرض عشـر سـنوات إلـى    و 
 النصف.

 .)»١٨٦لشبستري: االجتماعية: تأليف محمد ا المشاكل«( 
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المعاصر فهم المرأة كما أساء فهم مكانـة   اإلنسان أساءقد و
ولـى،  الجاهليـة األُ  إلـى لمجتمع. فقد عادت بـالمرأة  االمرأة من 

لبيـع والشـراء كمـا يعـرض     لحين كانـت المـرأة سـلعة تعـرض     
 المتاع.
ولـى،  الجاهليـة األُ  إلىادت الحضارة الحديثة لتعيد المرأة ع

لعرض التجاري المبتذل في أسـواق الخالعـة،   لفاستغلت المرأة 
جسدها، وحديثها، وابتسامتها للتجـارة  وواستغلت مفاتن المرأة، 

 .واإلغراء واإلعالم
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ــا  إنســانةالمــرأة، و ــى قيمته ــة المشــاعر، حريصــة عل ، مرهف
 في المجتمع. اإلنسانية

 أضــواءالــذي تعـيش قمــة الشــهرة، وبــين  هـي فــي الوقــت  ف
ــتوديوهات ــور   ...آالف االسـ ــأن الجمهـ ــذال، وبـ ــعر باالبتـ تشـ
 ... إنسانيةية قيمة أالمعجب بها يعريها عن 

وفي الوقـت الـذي تنشـر لهـا المئـات مـن مجـالت (الفـن)         
ــات االســتوديوهات صــورها فــي  االصــور  ــرة، وتعــرض مئ لمثي

 أنهــاها، بوضــوح، شــعر فــي دخيلــة نفســ تالمعــارض العامــة،... 
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تسـاوم   وأنهـا لسـلعة فـي السـوق،    اتعرض جسدها، كما تعرض 
 تفقد القيمة البشرية التي يملكها اآلخرون. وأنهابجسدها، 
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ــة   و ــة الحديث ــتدرجت الجاهلي ــد اس ــرأةق ــى الم ــواق  إل أس
 سلبتها كل قيمة بشرية.والنخاسة والتجارة، 

تذلون المـرأة،  اسوا القرن العشرين كيـف يسـ  قد عرف نخّو
لجــنس فــي نفــوس الرجــال، ويجــدون اوكيــف يثيــرون نهمــة 

 جيوبهم بسهولة ويسر. إلىالطريق 
) بهـذا القـدر مـن اسـترقاق     األبـيض لم يقنع (تجار الرقيـق  و

طيعـة لخدمـة    أداةيجعلـوا مـن المـرأة     أناولوا حـ وإنمـا  المرأة 
 لجاسوسية العالمية.االسياسية والشبكات  األهداف


+������3A@د<א��B�א�

ل ذلك، وكثير مما لم نذكره، وال نعلم به، وربما ال تسـعه  ك
ــن  ــة، أدى  حتصــوراتنا م ــة الحديث ــىســابات الجاهلي ــيوع  إل ش

الحـديث ليمـد    األدبجاء والتحلل الخلقي والفساد واالبتذال، 
التخريـب  وفي الهدم  وإمعاناهذه الموجة، ويزيدها دفعا، وقوة، 
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سالحا مؤثرا،  المكشوف األدبووجدت الجاهلية الحديثة في 
لتـأثير، نافـذا قـوي النفـوذ، وجـاء كتـاب كبـار، خلقـتهم         اقوي 

يهم من روحها، ومألتهم، كما تمـأل  فالجاهلية الحديثة ونفخت 
البتذال، وانهيـار  ا، جاء كتاب كبار ليبرروا هذا األطفال أالعيب

 الكيان العائلي في المجتمع، وشيوع الفحشاء  
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ــة. فجــاء     بعــدو ــة الحديث ــم ليخــدم الجاهلي ــك جــاء العل ذل
 مالتوس العالم

 القتصادي االنكليزي ليقول:  ا
نسبة تزايد السكان في العالم ال تالئم نسبة تزايد الغذاء  إن«

لذلك فلو مضت البشرية في التناسل والتوالد على وفي الطبيعة، 
 ». ليهم الجوع في وقت قريبعهذا الغرار، فسوف يقضي 

نأمن مـن هـذا الخـوف يجـب أن نحتـاط كثيـراً فـي         لكيو
فـي سـن متـأخر،     إالعلى الـزواج   اإلنسانالزواج، وأن ال يقدم 

ريـق البغـاء، ثـم تمنـع     طوحاجات الشباب الجنسية تقضـى عـن   
 ».يجتها، أي الحمل بالوسائل الطبية الحديثةنت

 يقول الدكتور دربيسدل: و
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عل الحب من غيـر  اتخاذ التدابير التي تج إلىالحاجة ماسة «
هولة الطالق في هذا الزمـان ال تـزال تمحـق    س أنقيد ومما يسر 

معاهـدة   إاللنكـاح اآلن  اطريقة النكاح رويدا رويدا، ولـم يعـد   
ــدة      ــة الوحي ــي الطريق ــذه ه ــرة وه ــى المعاش ــين عل ــين شخص ب

 ».الرتباط الجنسيل
ما تقـدم مـن حـديث يكفـي لـنلمس أبعـاد المشـكلة فـي         و

بح الخطــر المخيــف الــذي يهــدد شــمح الوقــت الحاضــر، ولــنل
 في الغد القريب. اإلنسانمستقبل 

يجـد طالئـع هـذا الخطـر فــي      أن القـارئ ال يصـعب علـى   و
، حيـث يشـيع الفحشـاء والبغـاء     أمريكافي والغرب، في أوروبا، 

 .واإلثارة اإلغراءوتكثر وسائل 
التـي   األعمـال ننـاقش شـيئا مـن هـذه      أننحن ال نريد هنـا  و

ننـاقش النظريـات    أننريـد   لحديثـة، كمـا ال  اهلية تقوم بها الجا
لجاهليـة الحديثـة لتبريـر هـذا     االتي تستخدمها  واألدبيةالفلسفية 

 الواقع.
فـي   اإلسهابقصدنا من  وإنماال نريد شيئاً من هذا وذاك، ..

علـى   باإلصـالح القـراء والمعنيـين    أيـدي نضع  أنهذا الحديث 
هلي فـي معالجـة هـذه    االنحـراف الجـا  وأبعاد المشكلة الجنسية 
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 المشكلة.
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لم نُعد العـدة لمواجهـة فقـد     إذاالخطر على خطوات منا، و�
لعالمي وسيلة المنع عن الحمل. وكان الحمـل  اوفر الطب للبغاء 

أزيحت هذه العقبة، وكان علـى  فمن قبل عقبة في طريق البغاء. 
ي فرنسـا سـنوياً   فلحمل يد الطب، وقد قدر عدد ضحايا عقاقير ا

 ستمائة ألف. وعدد ضحايا إسقاط الحمل أربعمائة ألف.
ــات      و ــن عملي ــاقير وم ــذه العق ــن ه ــت م ــذي يفل ــل ال الطف

ور الحضانة العامة، وفي هذه الـدور  ديلقى في بعض  اإلجهاض
رعايتها وفي أجـواء ال  و األمومةينشأ اللقطاء بعيدين عن عطف 

مهمـا  و تشف عن مـودة،  توحي بالعطف، وال تشعر بالحب، وال
تبالغ دور الحضانة في رعاية اللقطاء وحضانتهم، فال تبلغ جـزءاً  

 .١م وعنايتها بطفلها وحنانها عليهُألامن رعاية 

                                                           
 ـ ذكرت مجلة (ويسپر) األمريكية: ١

 طفال لقيطا. ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠نه يوجد في أمريكا ا 
في إحدى مدن بريطانيا رفع تقرير إلى جمعية الشـؤون األخالقيـة للبلـد عـن     و 

% مـن  ٥٠ما فيه أن عدد اللقطاء يبلغ في هـذا البلـد معـدل    موضع اللقطاء فكان 
 المواليد.
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تـوفر  يفـي الغالـب لـم     األسـوياء غيـر   واألشخاص واألطفال
 األمومــةلطفولــة محــيط عــائلي هــادئ وحنــان الهــم فــي ســني 

 ميقاً في نفوسهم.عيئا ، مما ترك أثراً ساألبوةوعاطفة 
 األبـوة وعطـف   األمومةالطفل الذي ال يتذوق طعما لحنان ف

 وية، وينطوي على عقد نفسية مستعصية.سينشأ نشأة غير 
ال يسد هذا الفراغ في نفس الطفل ما يجده مـن (عواطـف   و

تسد أية عاطفة الفـراغ الـذي يمـأله     أنال يكاد فالناس الغرباء)،
 فس الطفل.نفي  األموحنان  األبعطف 

نضـوب عـاطفي    إلـى يؤدي بهم هذا الفراغ النفسي كثيـرا  و
 اإلجراميـة  األعمالممارسة  إلىدفعهم كثيرا يفي نفوسهم، مما 

 بقسوة ووحشية.
عقــدة  إلــىقـد يــؤدي بهـم هــذا الفقـر العــاطفي والنفسـي     و

محاولـة مسـتمرة للظهـور     إلـى لغالـب  االحقارة مما يدفعهم في 
 ي ثمن.بأ إليهم األنظاروالفات 

يعتبر علماء النفس والتربيـة ذلـك عـامال هامـا مـن عوامـل       و
ــراف  ــذوذ االنح ــاء،    والش ــال والنس ــاة الرج ــي حي ــلوكي ف الس

 .األسوياءير غوبصورة خاصة في حياة الشباب والشابات 
ــات      ف ــن البيوت ــر م ــد كثي ــة أبع ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ف
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مـن   م شيءكندا لئال يصيبه إلىنجلترا ااالنجليزية أوالدهم من 
 كوارث الحرب المحتدمة في بريطانيا.

البيوتــات البريطانيــة  اســتعادتبعــد انتهــاء الحــرب حينمــا و
 أصـيبوا قد  األطفال أولئككثيرا من  أنوحظ لمن كندا  أوالدها

البيت وانتهى (آنـا   أجواءن عبتعادهم نتيجة البمرض العصاب، 
 األطفـال ع مـ بالمقارنة  األطفالفرويد) بعد دراسة طويلة لهؤالء 

فــي انجلتــرا تحــت رحمــة  وأمهــاتهم آبــائهمالـذين بقــوا لــدى  
الحــروب والقنابــل فــي نفــس  أخطــارأن  إلــىلكونيــة االحـرب  

البتعاد عن البيت والحرمان من االطفل وشخصيته أقل من خطر 
 .األبوةوعطف  األمومةحنان 
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تنفصل عنها فـي   ال اإلنسانفي حياة قضية الزوجية  أنأينا ر

 تنفصل عنها في الكون. ما الكحياة الحيوان، 
كل واحد من طرفي التفاعل الزوجي يقوم بـدور خـاص،   و

لذي يقـوم بـه الطـرف اآلخـر. وقـد هيـأ اهللا       ايختلف عن الدور 
لزوجيـة مـايهيؤه للقيـام    اتعالى، لكل مـن الطـرفين فـي العالقـة     

 بدوره الخاص في ذلك.
وظيفة كل من الزوجين فـي العالقـة الزوجيـة     إذنتف تخلف

 .هما في التكوينختالفال في الطبيعة تبعاً
هذه المسألة هـي الجانـب الـوظيفي مـن العالقـة الزوجيـة       و

 .بإيجازتحدث عنها ن أنالتي نحاول 
 تختلف نوعية العالقة الزوجية في عالم الحيوان عنه في الو

لمعرفــة الطــرف الفاعــل  المقــاييس التــي اســتعملناهاوالكــون، 
لكوني، يجري هنا، فـي عـالم الحيـوان،    اوالمنفعل على الصعيد 

 .اإلنسانجري في عالم ي، كما األنثىلمعرفة الجنس الذكر عن 
، وترقـب الـذكور، وبعـد    مـثالً  االحتجاز الجنسي، والتمنـع ف
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يوان مـن الـذكر،   في عالم الح األنثىذلك االستسالم هو موقف 
ــدفاع ــع الجنســي هــو موقــف  و ،والجــري واالن الحــرص، والول

 منها. اإلناثالذكور من الحيوان نحو 
ليس ذلك شـيء عـارض فـي طبيعـة الحيـوان، كمـا لـيس        و

ينبعـث   وإنمـا  ...تكـوين كـل منهمـا    إلـى ذلك مما نضيفه نحـن  
 لحيوان.امن  واألنثىذلك من أعماق تكوين الذكر 

تنضـوي تحـت سـلطة الـذكور. والـذكور       أنتحب  فاألنثى
 ن جنسها بعنايتها وسلطتها.م اإلناثتحف  أن تحب
هذه حقيقة مقتبسـة مـن أعمـاق الكينونـة الحيوانيـة، وقـد       و
ة ذلـك فـي تكوينـه...    دعـ  واألنثـى لـذكر  اكل من جـنس   أوتي

لغالـب ـ مـن القـوة،     افـأوتي جـنس الـذكر مـن الحيـوان ـ فـي        
لــم يــؤت  والشــدة، والصــالبة، والميــل نحــو الجــنس اآلخــر مــا

ي الجسـم،  فـ  من الرقة والجمـال  األنثىجنس  أوتيما ، كاألنثى
لـم   واالحتجاز الجنسي والتمانع والعطف والحنان االمـومي، مـا  

 لذكر.ايؤت 
ما تقدم من حديث عن العالقة الزوجيـة فـي الكـون وفـي     و

 من غير فرق. اإلنسانجري في عالم يعالم الحيوان، 
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لم سوى امتداد طبيعي للكون، وجزء مـن عـا   اإلنسانليس و
 الكبير. الحيوان

المرأة ويطلبها... والمرأة تتخذ منـه   سعى إلىالرجل دائما يف
نتـرجم كلمـة    أن أردنا وإذااالحتجاز الجنسي. وموقف الترقب 

تصلح للتعبير عـن الحالـة    أخرىكلمة  إلى» االحتجاز الجنسي«
من غيرها فـي   أوفىقد تكون » الحياء«، فكلمة اإلنسان أنثىفي 

 نى.أداء هذا المع
الرجـل. فقـد تكـون     إلـى تميـل   المرأة ال أنال يعني ذلك و

فـي   أودع. ولكـن اهللا تعـالى   إليهـا لرجل منـه  ا إلىهي اشد ميال 
االحتجاز الجنسـي. وفـي   وحتجاب عن الرجل حالة االتكوينها 

 بالغة. إلهيةذلك حكمة 
ان كانت المرأة تستقبل الرجل، كما يقبل عليها هو، وكما ف

في المرحلة  اإلنسانلجنس.. ال ختلت حياة اة تدفعهما معا حاج
 األولى من التأريخ.

يحف الرجل المرأة بعنايته، ويحيطها بحمايته وعطفه، وال و
ي ذلك، فهو قد يجهـد نفسـه طـويال ليـوفر لهـا      فيجد أي حرج 

هـا، وال يشـعر فـي دخيلـة     بليحميها ويعتنـي   أوالغذاء والكساء، 
عوراً قويـا أن  شـ يشعر  وإنما نفسه أنه يخسر جهداً في غير طائل،
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 ذلك من استحقاقات الرجولة.
يحفها الرجـل بعنايتـه ويحميهـا، ويتلقفهـا      أنتحب المرأة و

حمايته. وتجد نفسـها سـعيدة بـذلك، وال تجـد     وويظللها بعطفه 
 في ذلك حرجا عليها.  

اعتباطاً وعفواً. فقد  الرجل نحو المرأة، وال يطلبها سعىال يو
ين الرجل النفسي ميال قويا للمرأة، كما ركب كوتاهللا في  أودع

العضـوي جمـاال وحنانـا وفيضـا مـن      وفي تكوين المرأة النفسي 
 المرأة. إلىالعطف والدالل... يجذب الرجل 

، األنثـى ي نحـو  سـع الرجل بطبيعـة دوره فـي الحيـاة: مـن ال    ف
تتـوفر   أنحمايتها، واالجتهاد في سـبيلها... يجـب   ووالعناية بها، 

العقليـة والعضـلية التـي تؤهلـه للقيـام      والت النفسـية  لديه المؤه
 بدوره الخاص في الحياة.  

المرأة بطبيعة دورها في الحياة الزوجية من ترقب الرجـل،  و
حمايتـه... ينبغـي    إلـى ، والركـون  م االستسالمثواالحتجاز عنه، 

لتـي تؤهلهـا للقيـام بـدورها     اتتوفر لديها المـؤهالت النفسـية    أن
 هذا في الحياة.

قد ركب اهللا ـ تعالى ـ في تكوين كل من الرجـل والمـرأة     و
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على خطـين   واألنثىكل من الذكر  إليهاحتاج يالمؤهالت التي 
 متقابلين:

قد أَعد اهللا الرجل ليخوض غمار الحيـاة، فـزوده بمـا يعينـه     ل
للحيـاة العائليـة   المـرأة لتكـون سـكنا     اهللا عـد أوفي هذا المجال 

ــع،  و ــل، ولترضــ ــل، ولتحمــ ــى للرجــ ــو علــ ــاولتحنــ  أطفالهــ
 .، فزودها اهللا بما يعينها في ذلكعليهم تحدبو

يعطف عليها الرجل، ويرعاهـا، ويحميهـا،    أنويسعد المرأة 
يحمـي   أنويسـعد الرجـل    ،نفـه وتحـت حمايتـه   كوتعيش فـي  

 مايته وسيطرته...حالمرأة، ويحنو عليها، ويبقيها تحت 
عهـود   الرجل كـان منـذ اسـبق    أنليس أَدل على ذلك من و

واجه العدو في ميادين الحرب بنفسـه، دون  ي أنالتأريخ، يفضل 
يسـتهين   ألنـه ؤونها. ولـيس  شـ يستعين بالنساء فـي شـأن مـن     أن

يسـتخدمهم فـي   وبمكانتها... فقـد كـان يسـتهين بمكانـة العبيـد      
نفس الوقت في الحروب والغارات، ويمتنـع مـن توجيـه النسـاء     

 ساحات الحروب. إلى
التي يقوم بأعبائها الرجل، تتطلب منه مزيـدا  والحياة العملية 

بينمـا تتطلـب حيـاة     ...التدبير والقـدرة علـى التنفيـذ   ومن الحزم 
العاطفـة،   ، ورقـة فـي  زيداً مـن اللـين  مالتي تعيشها المرأة  األنوثة
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 الحنان.ووفيضا من الحب 
ي كل ما تقدم تقع المـرأة فـي القطـب المخـالف للرجـل      ف

 الف للمرأة:لمخاويقع الرجل في القطب 
 ي صالبة الرجل وخشونته، ولين المرأة وجمالها.ف
 ي حماية الرجل للمرأة، واحتماء المرأة بالرجل.ف
 الرجل وعزمه. إرادةفي و

 وعاطفة المرأة وحنانها.
فالحيــاة الزوجيــة ذات قطبــين متقــابلين... يشــغل الرجــل ... 

 نهما وتشغل المرأة القطب السالب منهما.مالقطب الموجب 
لقطبان المتخالفان يتجاذبان دائما، بينما القطبان المتحدان او

جتمعت امرأة برجل، توافقا، واطمأن كـل منهمـا   ا فإذايتنافران. 
قــول القــرآن الكــريم. ياآلخــر، فــي مــودة ورحمــة: كمــا   إلــى

لــين المــرأة وجمالهــا،  إلــىفتطمــئن صــالبة الرجــل وخشــونته 
ــيطمــئن و ــىه إرادت ــا، وتطمــئن  إل ــى لمــرأةاعاطفته ــة  إل حماي

ســر، يالرجــل، ويفــيض الرجــل عليهــا حمايتــه، فيتالئمــان فــي  
 وبسهولة.

ــد  و ــذلك تج ــرأة،     أنل ــل والم ــين الرج ــية ب ــة الجنس العالق
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ــاة  ...المــرأةووتكــوين كــل مــن الرجــل   تضــمن اســتقرار الحي
ط خـ لو كانت الحياة الزوجية تسير على  ،الزوجية بين الزوجين

امـرأة   أون رجـل ورجـل   الفطرة، علـى العكـس مـن العالقـة بـي     
 وامرأة.

سريعة بتكوين كل من الرجل  إلمامةالممنا  أناآلن، وبعد و
نحـدد موقـف كـل     أنالبيولـوجي... نسـتطيع   ووالمرأة النفسـي  

 لجنسية.امنهما من الحياة ومن العالقة 
 األصــلعلــى ضــوء مــا تقــدم مــن حــديث ـ انطالقــا مــن    و

قضــايا  أهــملزوجيــة نســتطيع أن نــدرس االتكــويني فــي مســألة 
لنظريـة القرآنيـة فـي ذلـك     االمرأة والحياة الزوجية، ونستعرض 

 اإلنســانكلــه، واحــدة واحــدة ونــزن المعــايير التــي اســتحدثها  
 المعاصر لتنظيم هذه العالقة بين الرجل والمرأة.
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ـ  { ى الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اللّه بعضَـهم علَ
  }بعضٍ
ن أهــم مــا يواجهنــا فــي هــذا الجــزء مــن البحــث مســألة  مــ

 ».القوامة«
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عامـة،   األسـرة قد جعل القرآن الكريم الرجـل قيمـاً علـى    و
 ؤونها ويرعاها:شيتولى 
الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اللّه بعضَـهم علَـى   {
 .١}بعضٍ
 ثير من الجدل والتشكيك.قد أثير حول هذه المسألة كو
المسألة كما اعتقد ابسط مما يتصور، وليست بهذه المثابـة  و

 .تعرض لها الباحثون ويتلقاها الناسيمن التعقيد الذي 
، مؤسسـة اجتماعيـة،   أخـرى ، كأي وحدة اجتماعية فاألسرة

شؤونها ويتولى مهـام الرئاسـة فيهـا. فمـا لـم      بالبد لها ممن يقوم 
ــيط   ــي مح ــوفر ف ــرةتت ــؤون  ا اإلدارة األس ــتظم ش ــة، ال تن لحازم

 . والقوامة ال تتم بدون عنصر الحزم والقوة.األسرة
تكوين المرأة النفسي والفسلجي ال يهيئ المرأة لمثل هذه و

 .األسرة إطارالمهمة داخل 
شـركة بـين الرجـل     فاإلدارةالبيت...  إدارةالقوامة ال تعني و

ــزوجي األســرةوالمــرأة فــي محــيط   ــين ال ــاءن ، وربمــا ب ... واألبن
أمـر البيـت شـورى    و، أعبائهـا يتحمل كل فرد مـنهم جـزءاً مـن    

                                                           
 .  ٣٣: ـ سورة النساء ١
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ؤون شـ في تسيير  أولئكبينهم.. وتتدخل الرغبات المعقولة لكل 
البيت، ولكن شيئاً مـن ذلـك ال يغنـي عـن (كلمـة الفصـل) فـي        

ف داخــل البيــت... والكلمــة هــذه للرجــل االخــتالعنــد  اإلدارة
 المطاوعة.المفاهمة وووحده. بعد التشاور 

 تكوين الرجل وطبيعة حياته هي التي تؤهله لهذه المكانة.و
، االخـتالف يتـوفر لهـذه الكلمـة فـي البيـت، عنـد        أنالبد ف

.. وشـيء كثيـر مـن    األسرةلتدبير، يضمن سالمة اشيء كثير من 
 القوة، يضمن تنفيذ الكلمة.

ال تملك المرأة ما يملك الرجل في مثل هذه المواقف من و
 ر.حزم وتدبي

يكون أمر البيـت شـورى    يسعى لكي اإلسالم إنالخالصة و
يعطي للمرأة حقوقها في  أن إلىدعو الرجل يبين الزوجين، بل 

 مطالبها وآراءها.وإدارة البيت، وان يحترم شعورها 
إدارة البيت  اإلسالم، يجعل األسرةفي هذا الجزء من نظام و

  .المرأةوبين الرجل  شركة
، فلمن تعود الكلمـة  األسرةف داخل ما حينما ينشب الخالأ

 لكليهما معاً؟!... أوللرجل،  أوعود للمرأة ت؟ هل األخيرة
 ال يخرج األمر من فروض ثالثة:و
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 المرأة وحدها. إلىتعود القوامة  أن فإما
 الرجل والمرأة معاً. إلىو أ
 الرجل وحده. إلىو أ
. فـال  األولهنـاك مـن يـؤمن بسـالمة الفـرض       أنال اعتقد و

ـتلزم    تصلح ن مـ المرأة أن تستقل بشؤون القوامة داخل البيت ومـا تس
 قوة وحزم وتدبير.

جحـيم ال يطـاق مـن     إلـى  البيـت  في الفرض الثاني ينقلبو
ــات المحمومــة، التــي  ــى تنتهــي الالخالف ــين الرجــل  إل حــد، ب

 والمرأة.
يبنـى   أنالفرض الثالث هو الفرض المعقـول الـذي يصـح    و

والذي يعتمده القـرآن أساسـاً للحيـاة     لعائليةاعليه أساس الحياة 
 الزوجية.
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 هذه المسألة؟ أثيرتتى م
، حينمـا تـرك   أوربـا ، في أثيرتما  أولهذه المسألة،  أثيرت

دايـة عصـر النهضـة الصـناعية البيـت، وهجـر       ب، األوربيالرجل 
بنفسه مـن   وألقىالعمال، بمراكز الصناعة المزدحمة  إلىالحقل 
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ــ هــذا المحــيط الجديــد الصــاخب  إلــىف الهــادئ محــيط الري
ــه وزوجــه، وانصــهر الرجــل   و ــه بيت المــزدحم، وتــرك مــن ورائ

لجديدة الصـاخبة، ونسـي عالقاتـه فـي     افي هذه الحياة  األوربي
يء، وأخـذ يتقلـب   شـ وبالبيت وبالزوجة، وبكل  باألرضالقرية 

 في وجوه الحياة الجديدة في المدينة.
انتقـاال مـن    أوروباالحياة في  م يكن هذا الطور الجديد منل
حضـاري   إطـار  إلـى حضـاري   إطـار تحوالً من ودور،  إلىدور 

جتماعيـاً عامـاً شـمل مختلـف     اكان انقالبـاً   وإنماآخر فحسب، 
مـن تلـك   ووالقـرى   األريافوجوه الحياة، واكتسح الرجال من 

هـذه   زحمـة  إلىالحياة الهادئة التي كانوا يمارسونها في الريف 
 يدة.لجداالحياة 
ال يقتصــر أثــر التقلبــات الحضــارية عــادة علــى جــزء مــن  و
يصـحبها تغيـر كلـي فـي      أنالجتماعيـة مـن دون   االحياة  أجزاء

ــطراب     ــة، واض ــاة المختلف ــوه الحي ــوج ــاريف  ف ــيم والتع ي الق
 السلوك.واالجتماعية، وتبلبل في الذهنية وفوضى في التفكير 

ــي   و ــل ف ــد حص ــاق ــى     أوروب ــذه الفوض ــبه ه ــا يش ــالً م فع
 الجتماعية عامة.االضطراب في الحياة وا

نفسـها وحيـدة فـي محـيط الريـف       األوربيةوجدت المرأة ف
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عولها، ويهتم بشأنها. فقـد اكتسـحت (الماكنـة)    يليس هناك من 
لشـيوخ والكبـار مـن الرجـال     اشباب الريف، ولم يبق هناك غير 

ــذين مــنعهم الهــرم والعجــز عــن االلتحــاق بركــب    لشــباب، اال
فسها مضطرة، وهي تعـاني الوحـدة والفقـر أن    فوجدت المرأة ن

لقريــة هــي بــدورها، وتحشــر نفســها فــي هــذا المحــيط  اتهجــر 
لشـباب،... وان تقـتحم علـى الرجـال     االجديد الذي كان يسحر 

 إلىتشق لنفسها طريقا وأبواب المعامل وتزاحمهم على العمل، 
لمـدن مـن   االخبز في زحمة هذه الكتل البشرية التي اكتسـحت  

 ب. كل جان
 نجرفت المرأة بقوة مع التيار، واكتسحتها الموجة.او
راقها، أول األمر، أن تجـد نفسـها حـرة، طليقـة، ال يقيـدها      و

وج، ولكن سرعان ما أدركت أنها لـم تخلـق   زبيت، وال يحدها 
لنفسـي والعضـلي ال يالئـم    الهذا اللون من الحياة، وأن تكوينهـا  

 حشراً. هذا المحيط الجديد الذي حشرت فيه نفسها
تعـود   أنلكن الموجة كانت أقوى منها... فلم تعد تستطيع و

 رة أخرى.م البيت إلى
 ...البيت؟ إلىبمن تعود و



 

٤١ 

 

 صورة عن قصة المرأة في الغرب.إجماالً لك كانت ت
المرأة لم تدخل  أن أؤكد أن أحبنناقش المسألة  أنقبل و

بـه  لغرب، ولم تهجر البيت، وما كانـت تـنعم   امعترك الحياة في 
 إلـى اضـظرت   وإنمـا نهـا،  مفيها من الراحة واالطمئنان، باختيـار  

طاوعهـا  تهذا المحـيط الجديـد، وال تكـاد     إلىذلك، وانجرفت 
 قدماها.

لم تمر المرأة عندنا على مثل هذا الـدور، ولـم تعـان شـيئا     و
الجتماعية التي عانت منها المرأة فـي الغـرب، ولـم    امن المأساة 

، ولـم تجـد   وأوالدهتخل عن زوجتـه  ييهجر الرجل البيت، ولم 
 نها زوجها.عالمرأة نفسها وحيدة في البيت، قد تخلى 

ال تجد المرأة عنـدنا المبـررات التـي وجـدتها المـرأة فـي       ف
 والزوجية في البيت. األمومةواجبات للتخلّي عن أداء الغرب 
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الشـقاء حينمـا    وأميركـا  أوروبـا قد كان نصيب المرأة فـي  و
تصطنع لنفسها الرجولة. فشقت فـي   أنحاولت و، أنوثتهات عطل

أصبحت ال هـي بـالمرأة التـي تسـتطيع     وتلك، وفشلت في هذه، 
ينـزل   أنلذي يستطيع اتنعم بالحياة النسوية، وال هي بالرجل  أن
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 الميدان. إلى
 ...صح هذا التعبير إن» جنساً ثالثاً«كانت و
 :اإلنسانوال قول (جيروم فروبرو) الباحث الكبير في أحي
 أشـغال يوجد في أوروبا كثير من النسـاء اللـواتي يتعـاطين    «

يصـح   وأوالءترك الـزواج بـالمرة.    إلىذلك بالرجال، ويلتجئن 
 ».سن برجال وال نساءل إنهنتسميتهن بـ (الجنس الثالث) أي 

 يقول (جون سيمون):و
بهـذه الصـفة تسـتطيع أن     فإنهاتبقى المرأة امرأة.  أنيجب «

هبها لسواها. فلنصـلح حـال النسـاء ولكـن ال     تدتها وان تجد سعا
نهـن بـذلك يفقـدن خيـرا     ألنغيرها، ولنحذر مـن قلـبهن رجـاال،    

كـل مـا    أتقنـت كثيرا، ونفقد نحن كل شـيء. فـان الطبيعـة قـد     
نعته... فلندرسها ولنسع في تحسـينها، ولـنخش كـل مـا يبعـد      ص

 ».وأمثلتهاعن قوانينها 
) تحـت  األهـرام ي جريـدة ( تبت الدكتورة بنت الشاطئ فـ ك

 ي الطريق:فعنوان: جنس ثالث 
ناك شعور ببدء تطور جديد يتوقع حدوثه علماء االجتماع ه

البيولوجيا في المرأة العاملة، وذلـك لمـا لـوحظ    ووالفسيولوجيا 



 

٤٣ 

 

لوال ما سجلته  األمر أولالنتباه امن تغير بطيء في كيانها لم يثر 
 ».لعامالتايد بين من اطراد النقص في الموال اإلحصاءات

هذا النقص اختياري محض، وذلـك   أنوكان من المظنون «
الحمـل والوضـع    أعبـاء لمرأة العاملة على التخفف من ا لحرص

لحاجـة واالسـتقرار فـي العمـل. ولكـن      اتحت ضغط  واألوضاع
لمواليــد للزوجــات انقــص  إن اإلحصــاءاتظهــر مــن اســتقراء 

عقـم استعصـى    العامالت لم يكـن كثيـرا عـن اختيـار، بـل عـن      
الجه. وبفحص نماذج شتى منوعة مـن حـاالت العقـم اتضـح     ع

عيب عضوي ظاهر، مما دعا العلماء  إلىرجع يفي الغالب انه ال 
ــى ــى   إل ــارئ عل ــر ط ــراض تغي ــان كافت ــىي ــة نتيجــة  األنث العامل

ير قصد غعن  أوالنصرافها المادي والذهني العصبي ـ عن قصد  
تشـبثها بمسـاواة الرجــل   ودنيــا حـواء، و  األمومـة ــ عـن مشـاغل    

 ي ميدان عمله.فومشاركته 
ومــا يــزال المهتمــون بهــذا الموضــوع يرصــدون التغيــرات «

، ويستقرؤون فـي اهتمـام بـالغ دالالت    األنثىيان ك الطارئة على
، اإلرضــاعحــاالت العقــم والعجــز عــن ل واإلحصــائيات األرقــام

 ».  األمومةوظيفة لالمخصصة  األعضاءلنضوب اللبن وضمور 
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مؤسسـة اجتماعيـة    أيسرة قبـل  أصاب هذا البالء كيان اُألو
 .أخرى

العمـل خـارج البيـت عـن العنايـة       إلـى قد انصرفت المرأة ف
حشرت نفسها في أجواء العمـل بصـورة كليـة،    وبشؤون البيت، 

 ن وقتها جزءا للبيت.  متفرغ  أنحتى عادت ال تستطيع 
النهــار لتعــود  أولجنــب  إلــىهــي تــذهب كالرجــال جنبــا ف

التقلـب فـي    وأجهـدها العمـل،   أضـناها تعبـة،  م دة،وآخره مكـد 
تتفـرغ للبيـت، وان    أنلـك  ذوجوه الحياة فكيف يتسنى لها مـع  

ــت وخارجــه؟    ــى العمــل داخــل البي ــوزع نفســها عل ســرة اُألوت
 أيمؤسســة اجتماعيــة تتطلــب مــن التفــرغ والجهــد مــا تتطلبــه  

سرة تتطلـب  اُأل إدارة أنجتماعية أخرى. وحينما نقول امؤسسة 
 عني ما نقول.نتتفرغ لها  أنمن المرأة 

حتـى   اإلنسانسرة حاجة فوقية وعرضية في حياة ليست اُألف
ــتطيع  ــانيس ــا،   أن اإلنس ــتغني عنه ــا،  أويس ــتبدلها  أويهمله يس

كما  أوسكناه،  اإلنسانستبدل يبالملهى والمطعم والفندق، كما 
 يستبدل ثوبه بثوب آخر.
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رأة وحدها بالحياة العائلية فحسب، فان سعادة ال ترتبط المو
واسـتقامة سـلوكهم يـرتبط     األطفـال استقراره، ونشـوء  والرجل 

 شيء آخر. أيمن  أكثرارتباطا وثيقا بالجو العائلي 
اشتراك المرأة في الحيـاة العمليـة، خـارج البيـت،      أدىقد و

 جتماعية سيئة.ا نتائج إلى
ــن  و ــر م ــدأ كثي ــكو واألوالد األزواجب ــن يش ــرافن م  انص

العمـل   إلىلعناية بشؤون البيت والتربية اعن  وأمهاتهم أزواجهم
 خارج البيت.

تجاوزت هذه الشكوى حـدود البيـت والشـارع وفرضـت     و
لــرأي العــام العــالمي فــي المنظمــات والجمعيــات ا نفســها علــى

 شاكل عالم حواء.مالدولية التي تستعرض 
تين عـالميتين  فيما يلي تقريران عن هذه المشكلة عن منظمو

 كبيرتين.
بدأت منظمة اليونسكو في بحث حالـة المـرأة العاملـة فـي     «

مستقبلها، وكلفت بـذلك عـددا مـن المتخصصـين     ودول العالم 
تقاريرهم ترد  أخذتلجنسين وقد افي البحوث االجتماعية من 

بعض يقـول: أن نسـبة   فـ تباعا وتحمل هذه التقارير حقائق هامـة  
تعتــرض علــى قيــام الزوجــة بعمــل  كبيــرة مــن الرجــال ال تــزال



٤٦ 

 

أن العمـل يسـتهلك    إلـى ارج البيت، ويرجع السبب في ذلـك  خ
الــزوج  إليــهذا الوقــت الــذي يحتــاج هــأكبــر جــزء مــن وقتهــا 

 .١»واألوالد
كان من أهم المشاكل النسوية التي عرضـت علـى مـؤتمر    «

عشرة ماليين مـن   أنلصحفيات) الرابع في نورنبرغ هي ا(النساء 
ل صـباح بيـوتهن. والسـؤال هـو عـن      كيتركن  ألمانيا النساء في

 إلى أمهاتهمتركهم يالذين  األطفالمصير عشرات الماليين من 
 ــ  ٦بـين   األلمـان  األطفال أكثرالليل. وفي الوقت الحاضر يربط 

ــن    ١٤ ــى صــدورهم ليرجعــوا ظهــرا م ــوتهم عل ــاتيح بي ســنة مف
لك بانتظار تناول وجبة الطعام وليبقوا بعد ذلالبيت  إلىالمدرسة 
ــانفراد  أمهــاتهم  أمهــاتهميــث ترجــع حالســاعة السادســة  إلــىب

 ».البيت إلىالعمل  عن
عانت المرأة في الغرب كثيرا من هذه الحياة، ومما يصيبها و

عهـد لهـا بـه، واثـر ذلـك علـى        شـقاء وجهـد ال  وفيها مـن عنـاء   
ثيرا من نشـاطها وحيويتهـا   ك، وافقدها أعصابهاصحتها، وسالمة 

 لحياة.وتفتحها ل
                                                           

 .٣٢٧ـ حواء:  ١
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كثر بين النساء العامالت الشكوى مـن العصـاب واالنهيـار    و
غير نسـبة   األمراضلم يسلم منهن عن هذه و، واإلنهاكالعصبي 

 لمرضى من النساء العامالت.اعدد  إلىضئيلة جدا بالنسبة 
الحمل والوضع التي تمر عليها المرأة  أيام إلى باإلضافةذا ه

 مرها.سبعة مرات في ع أورات مبمعدل ستة 
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دور الحضـانة   إلـى التجأت المـرأة المعاصـرة فـي الغـرب     و
 ده المشكلة...هلتتفادى جانباً من 

الطفل ال يكاد ينمو بعيدا عـن   أنبعد حين:  أدركتلكنها و
، بشكل خاص... نمـوا سـويا   األمومةطف ع، وعن أبويه أحضان
 معتدال.

 قول الدكتور الكسيس كارل:ي
ارتكب المجتمـع العصـري غلطـة جسـيمة باسـتبداله       ولقد«

المدرسة اسـتبداال تامـا. ولهـذا تتـرك األمهـات      بسرة تدريب اُأل
 أعمـالهن  إلـى ستطعن االنصراف يلدور الحضانة حتى  أطفالهن

ــة،  أو ــاذلهن،  أومطــامعهن االجتماعي ــةوايتهن هــ أومب  أو األدبي
ــة،  ــينما... وهكــ   أواللعــب،  أوالفني ذا يضــيعن ارتيــاد دور الس
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 األسـرة مسؤوالت عن اختفاء وحـدة   إنهنفي الكسل.  أوقاتهن
تصل فيها الطفل بالكبـار فيـتعلم عـنهم أمـورا     يواجتماعها، التي 

مـن نفـس    أخـرى نشـأ مـع   تالكالب الصـغيرة التـي    إنكثيرة... 
الكالب كـ تنمـو نمـوا مكـتمال،     عمرها فـي حظيـرة واحـدة، ال   

 والديها.الحرة التي تستطيع أن تمضي في أثر 
الحال كذلك بالنسبة لألطفال الذين يعيشون وسط جمهرة و

الـذين يسـيرون بصـحبة راشـدين      وأولئكآلخرين ا األطفالمن 
 .أذكياء
ن الطفل يتشكل نشاطه الفسـيولوجي والعقلـي والعـاطفي    أل

قليال مـن   إالانه ال يتعلم  إذلموجودة في محيطه، اطبقا للقوالب 
كون وحـده فـي المدرسـة، فانـه     يا في مثل سنه. وحينم األطفال

 يظل غير مكتمل.
عزلـة نسـبية    إلـى لكي يبلغ الفرد قوته الكاملة، فانه يحتاج و

 .األسرةجتماعية محددة تتكون من اواهتمام جماعة 
النفسية فـي   واألمراضجذور كثير من الفوضى واالرتباك و

الحداثـة والطفولـة والمسـؤول عـن      أيـام  إلىعود يحياة الشباب 
 .األمالطفولة والحداثة هي  أيام
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الحداثـة ينشـأ    أياملطفل الذي لم يجد عناية كافية من أمه ا
 .١»ستقيم السلوكمشاذا قاسيا غير 

 يقول العالم االنجليزي سامويل سمايلس:و
النظام الذي يقضي بتشـغيل المـرأة فـي المعامـل، مهمـا       إن«

ــاة لــبالد، فــان نتيجتــه هادمــة لبنــاء ال لتنشــأ عنــه مــن الثــروة   حي
 األسـرة  أركـان يقـوض  ويهـاجم هيكـل المنـزل،     ألنـه المنزلية، 

 ».ويمزق الروابط االجتماعية
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} مهوجفَظُوا فُـرحيو مصَارِهأَب نغُضُّوا مي نِينمؤقُل لِّلْم   ـكذَل
      نَـاتمؤقُـل لِّلْمو * ونصْـنَعـا يبِم خَبِيـر اللَّـه إِن مأَزْكَى لَه 

نصَارِهأَب نم غْضُضْني   نزِينَـتَه ينـدبال يو نهوجفُر فَظْنحيو 
رِهن علَى جيـوبِهِن وال يبـدين   ما ظَهر منْها ولْيضْرِبن بِخُم إِالّ

و أَبنَـائهِن أَو  لبعولَتهِن أَو آبائهِن أَو آباء بعـولَتهِن أَ  زِينَتَهن إِالّ
 أَو هِناتنِي أَخَوب أَو انِهِننِي إِخْوب أَو انِهِنإِخْو أَو هِنولَتعنَاء بأَب

هِنائأَوِ  نِس نانُهملَكَتْ أَيا مم ي اِإلأَولرِ أُوغَي ينالتَّابِع   ـنم ـةبر
 ينالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذجواالررظْهي ال    لَمـاء والنِّس اترـولَـى عع 

                                                           
 .١٢٠٦ـ االطالعات األسبوعية:  ١
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   وا إِلَـى اللَّـهتُوبو هِنن زِينَتم ينخْفا يم لَمعيل هِنلجبِأَر نضْرِبي
ونحتُفْل لَّكُملَع نُونمؤا الْمها أَييعمج{. 

لك هو موقـف القـرآن الكـريم مـن االخـتالط... يعرضـها       ذ
يغضـوا   أن الرجـال علـى  لرجال والنساء.. فاجانبيها: بوضوح من 

 بصارهن.  أيغضضن من  أن النساءعلى من أبصارهم... و
 مسألة الجنس ذات قطبين: عرض وطلب.و

كان الرجل يقوم بدور الطلب غالبا، فـان المـرأة تقـوم     وإذا
 بالدورين معا.

كـان باالحتيـاط فـي الطلـب      إذاصيانة الرجل مـن الفسـاد   و
باالحتيــاط فــي الطلــب إال تــتم  لمــرأة الاان صــيانة فحســب، فــ

 والعرض معا.
يغُضُّـوا مـن أَبصَـارِهم    {فيما يخـص الرجـال، يكفـي أن   ف

مهوجفَظُوا فُرحيفيما يخص النساء.. فالمسألة ذات قطبينو. }و 
} نهوجفُـر فَظْنحيو نصَارِهأَب نم غْضُضْنال{و }يو  ينـدبي 
 انب آخر.ج من }ينَتَهنزِ

هنا، وفي هذه النقطة بالذات، يختلف القرآن الكـريم عـن   و
 ي العفاف واالختالط.فالنظريات البشرية 
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ــل    ف ــألة ال تتعلــق بســالمة رج  أو أســرة أوامــرأة،  أوالمس
والمجتمع البشـري   اإلنسانيسالمة الكيان بتتعلق  وإنماجماعة.. 

 عامة.
احتيـاط أكثـر، واتخـاذ     إلـى ر تفتقـ  اإلطـار المسألة في هـذا  

 صيانة هذا الكيان من االنهيار والتحلل.لضمانات كافية 
ال يكفي االحتياط في الطلب وفرض ضـمانات علـى هـذا    و

... عـن طريـق   اإلنسـاني لمسألة لسالمة الكيان االقطب من قطبي 
أخذهم علـى النظافـة والتقـوى    وتهذيب النفس وتربية الشباب، 

هـذا   أنأينـا  ر.. فطالمـا  .للحظة... واللمـس والبراءة في النظرة وا
علــى ســالمة العالقــات  لإلبقــاءالقــدر مــن االحتيــاط ال يكفــي 

 الجتماعية بين الجنسين.ا
م تكـن الصـيانة مـن الجـانبين... مـن       ال ينفع االحتياط مالف

 ..والعرض لطلباجانب 
ــ ــرأة  م ــل والم ــب الرج ــى   أنن جان ــا عل ــارهما يحافظ أبص

  وأبصارهمافروجهما و
 تحافظ على زينتها ومفاتنها... أنمن جانب المرأة و
ن حيث الطلب، ومـن حيـث العـرض معـا.. ومـن القطـب       م

 لسالب جميعا.االموجب والقطب 
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بهــذه الصــورة المزدوجــة مــن االحتيــاط، يمكــن ضــمانة  و
 من السقوط والتحلل. اإلنسانيسالمة الكيان 

ي ال تبتذل المرأة في عـرض نفسـها.. وال يبتـذل الرجـل فـ     ف
ســرف المــرأة فــي العــرض.. وال يســرف تالنظــرة واللحظــة وال 

 الرجل في اللحظ.
 ذا من جانب...ه
مالحظة أخرى أجمل مـن هـذا كلـه فـي اآليـة الكريمـة،       و

 عالجة عالقات الجنسين:  مفي الحكمة في  وأمعن
ان اآلية الكريمة تعالج الفسـاد فـي عالقـات الجنسـين مـن      ف

ــدايات الخــط  ــىب ــه إل  أوليــث يتســرب الفســاد .. مــن حنهايات
 لخط...  احيث ينتهي الفساد آخر  إلى... األمر
كمـا يقـال...   » مطبوعا بطابع البراءة«الفساد  يبتدئن حيث م

حيـث ينتهـي سـاعة     إلـى النظرة: والكلمة البريئة... ومن اللحظ، 
 لجنسي.االسقوط، ولحظة االندماج 

}مصَارِهأَب نغُضُّوا مي نِينمؤقُل لِّلْم  مهوجفَظُوا فُـرحيو{.. 
}نهوجفُر فَظْنحيو نصَارِهأَب نم غْضُضْني نَاتمؤقُل لِّلْمو{ .

لـم   ن لحظـات السـقوط مـا   عنفسه  اإلنسانيصون  أنفال يكفي 
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ــنفس اتســبق ذلــك صــيانة العــين واليــد والحــواس ـ مــداخل     ل
 .إليهاومسارب الشهوة 

 أنرضه القرآن الكريم علينـا، هـو   العالج الحكيم الذي يعو
 اخل النفس وفي ظواهر الحواس.دنمارس العالج في 

 نهايته... إلىن بدايات الخط م
 لحظة السقوط... إلىن اللحظ البريء... م

}مهوجفَظُوا فُرحيو مصَارِهأَب نغُضُّوا مي{. 
 } ــم ــى لَه ــك أَزْكَ ــين   وأزكــى }ذَل ــة ب ــات القائم للعالق

 اطهر للسلوك.و، لألخالق وأنقىالجنسين، 
 هذا هو الضمان الذي يقدمه القرآن...و
 بإعطــاءاهتمامــا بالموضــوع، وتأكيــدا لــه.. يأخــذ القــرآن  و

 التفصيالت  
}بِخُم نضْرِبلْيإِالّ  و نزِينَـتَه ينـدبال يو وبِهِنيلَى جع نرِه 

هِنولَتعبو القناع الـذي تغطـي بـه المـرأة نفسـها،      هوالخمار .. }ل
تغطي بالخمار رأسها فوالجيب: فتحة الثوب التي تلي صدرها... 

 لناظر.لونحرها وصدرها حتى ال يظهر شيء من مفاتن جسدها 
 ال ينتهي عند هذا الحد...و
.. }ن يضْرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم مـا يخْفـين مـن زِينَـتهِ    وال{
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ــي الحيطــة..   ــة ف ــة،  فوهــذا غاي ــى الهمســة والحركــة المنبه حت
فعولهـا، وتثيـر   مالـنفس، وتفعـل    إلىالعابرة.. قد تنفذ  واإليماءة

 في النفس كوامن الشهوة، وتكون منفذا للفساد والتحلل.
ليس عبثـا كـل هـذا الحـرص علـى سـالمة العالقـات بـين         و

ــذه   ــل ه ــين وك ــد ع  االجنس ــي تحدي ــة ف ــة والحيط ــات لدق الق
 الجنسين.

ســر يصــارح بــه اهللا ويمــاري  اإلنســانيهنــاك فــي الــنفس ف
 لمراء.افيه... وال يفيد  اإلنسان

���א��Gق�٥

 لطالق ضرورة اجتماعية في الحياة الزوجية.ا
 أنتأييد فـال يمكـن    أومهما يقال عن الطالق من معارضة و
لحياة الزوجية محيدا عن الطـالق، علـى نحـو    افي  اإلنسانيجد 

 .جمالاإل
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لـم يطلـق    اإلسـالم  أنبهذا الصـدد   إليه اإلشارةمما تجدر و
ــة الطــالق   ــزوج حري ــاحثين  بلل ــبعض الب ــدو ل ــذي يب الشــكل ال
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 المسيحيين.
مـن   اإلسالمننتزع ظاهرة الطالق في  أنليس من الصحيح و

لهـا  فيـه لنتناو  اإلسـالم لذي وضـعه  اوالتشريعي  األخالقي اإلطار
 بالنقد  

يبعـث فـي الحيـاة     أن، قبـل كـل شـيء    اإلسـالم قد حـاول  ف
 العطف الزوجي، يغمر الحياة الزوجية.والزوجية شعورا بالحب 

في مثل هذا الجو التربوي المشبع بروح التعاطف والتآلف و
قــع حــوادث الطــالق واالنشــقاق فــي الحيــاة      ت أنال يمكــن 
 رة.ألسباب قاهوفي حاالت نادرة  إالوالزوجية، 

الكراهـة واالنشـقاق بـين     أسـباب يرفع  أنحاول بعد ذلك و
 تســـتفحل أنبالتربيـــة الصــحيحة، قبــل   والــزوجين بالحســنى   

}نوهتُمفَإِن كَرِه ،وفرعبِالْم نوهراشعـواْ    وهـى أَن تَكْرسفَع
 .١}شَيئًا ويجعلَ اللّه فيه خَيرا كَثيرا

فَتْ من بعلهـا نُشُـوزًا أَو إِعراضًـا فَـالَ جنَـاْح      وإِن امرأَةٌ خَا{
رخَي الصُّلْحا وا صُلْحمنَهيا بحصْلا أَن يهِملَي٢}ع. 
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علـى العالقـة الزوجيـة بـين الـزوجين،       اإلبقـاء حين يتعذر و
تربــوي لكــل مــن  إعــدادومــن  إصــالحرغــم كلمــا تقــدم مــن 

لطـالق بـين الـزوجين    اقيق الزوجين فال تحول الشريعة دون تح
 وال ييسر لهما هذا االنفصال كل التيسير.
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يقتـرن بـأمور ال يتيسـر للرجـل فـي كـل        اإلطالقان إيقاع ف
 جعل حكم الطالق عسير المتناول.يوقت، وبسهولة، مما 

 وإسـداء ذات البـين   إصـالح تستحب قبل الطـالق محاولـة   ف
 لطرف اآلخر.اإلى النصح 

الطالق بحضـور شـاهدين عـدلين. ويجـب      إيقاعالبد من و
 اقال بالغاً قاصدا مختارا.عيكون المطلق  أن

تكون المطلقة خالية من الحيض والنفـاس وفـي    أنيجب و
 هر المواقعة.ط طهر بعد

 يكونا رجلين عدلين. أنيجب في الشاهدين و
تكون صريحة وغير معلقـة بشـرط    أنصيغة الطالق يجب و



 

٥٧ 

 

 .١لمجلس الواحد غير طالق واحدايجري في  وال
 فـإذا في أيام العدة تبقى المرأة في البيت الشرعي للرجـل.  و

يـزول ويرجـع الرجـل     أن اً وقتيـاً يمكـن  أثرتكان سبب الطالق 
لطالق بأقل بادرة تحكـي عـن   اعن عزمه، ويتحقق الرجوع عن 

 زوجته. إلىرغبة الرجل 
كـان   إذايمنع من وقوع الطالق، فيمـا   أنبعض هذا يكفي و

 لحيلولة دون وقوع الطالق.امن الممكن 
ذا أصر الرجل على الطالق واجتاز كـل هـذه المراحـل    إا مأ

حـرم   إذاذان الزوجـان بـبعض، وحتـى    هـ يجتمـع   أنفال يمكن 
 لصورة بحياتهما.ايهنأ الزوجان في هذه  أنالطالق فال يمكن 

جحـيم ال يطـاق    إلـى  إليهمـا تنقلب الحياة الزوجية بالنسبة و
ــات  ــاهم المســتمر والعــذاب الروحــي  ومــن االختالف ســوء التف

 الدائم.
ــى    و ــة عل ــين يســتحيل المحافظ ــذات، ح ــورة بال ــذه الص له

 الطالق وحسب. اإلسالملزوجين شرع االعالقة الزوجية بين 
 

                                                           
 من الروضة البهية. ١٣٠: ٢ـ يراجع تفاصيل األحكام السابقة في ج  ١
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نستعرضـه أكثـر مـن أي     أنالذي يهمنا في هـذا الحـديث   و
ق بيد الرجل، في الوقت حق الطال إعطاءجانب آخر هو مسألة 

 لمرأة من ممارسة هذا الحق  االذي تمنع فيه 
يسيء الرجل فيها التصرف في هـذا   أنالصور التي يمكن و

 المتناع من الطالق صورتان.ا أوالحق بالطالق 
قد يسيء الرجل ممارسة هذا الحق باسـتعمال هـذا الحـق،    ف
الوقـت  كون اإلساءة باالمتناع من استعمال هذا الحـق فـي   ت وقد

 لمرأة في الطالق.االذي ترغب فيه 
سوف نتكلم في كلتا الصورتين لنجد مواضع المناقشة في و

 هذا التشريع.
يسيء الرجل استعمال هذا  أنفقد يجوز  األولىا الصورة مأ

وجته ليستبدل بها غيرها، بعدما أفنت زهرة شبابها زالحق فيطلق 
كنهـا نـادرة جـداً،    شك، ول لوقوع بالافي بيته، وهي حالة جائزة 

 نعرف لها شواهد إال في حاالت نادرة. وال
وقـوع   والقضـاء فـي المنـع مـن     ةالشرعي ةتتدخل المحكمو

يســتعمل صــالحياته فــي  أنالقاضــي  وبإمكــانهــذه الحــاالت. 
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 تحديد هذه الحاالت والمنع منها.
 نبحث عنه هو الصورة التالية. أنما يهمنا و
الطالق في الوقـت الـذي   كان الرجل يمتنع عن  إذاهي ما و

 الطالق وتتعذب بالحياة معه.بترغب المرأة فيها 
كثيرة الوقوع. ولكـن   األولىهذه الصورة، بعكس الصورة و

ثـل هـذه الحـاالت مـن دون اتخـاذ التـدابير       ملم يتـرك   اإلسالم
 الالزمة لعالجه.

تأخـذ المـرأة حـق التوكيـل فــي      أنعـالج هـذه المشـكلة    و
خاصـة   د الزواج احتياطـاً لحـاالت  ضمن عقالطالق عن الرجل 

تحميلها ماال تتحمـل مـن أمـور، كمـا      أو إليهاالرجل  إساءةمن 
ــى األمــرترفــع  أن بإمكانهــا إن الحــاكم الشــرعي لينظــر فــي   إل

ق مـن دعواهـا اجبـره الحـاكم علـى      حـ شكواها فان كانت على 
 طالقها.

 احتماالت: أربعتزيد االحتماالت والفروض على  الو
 يكون الطالق بيد المرأة وحدها. أن :األوللفرض ا
يكون الطالق لكل مـن الرجـل والمـرأة     أن: لفرض الثانيا
 حو االستقالل.  ن على
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 يكون الطالق للرجل والمرأة باالتفاق.   أن: لفرض الثالثا
 يكون الطالق بيد الرجل وحده. أن: لفرض الرابعا
يكـون الطـالق للمـرأة وحـدها)      أن(وهو  األولا الفرض مأ

والبشرية. وهو خطأ  اإللهيةي تشريع من الشرائع أ م نعهده فيفل
 ن الشرائع.م شريعةواضح لم ترتكبه 

كان يحق لكـل مـن الرجـل     إذاالفرض الثاني، وهو ما  امأو
يمارس الطالق، فله  أنلى نحو االستقالل عوالمرأة، كل منهما 

 دائــرةماًمــاً غيــر أنّــا وســعنا ت األولمــن الســلبيات مثــل الفــرض 
 إلـى االسـتقالل  بمـنح الرجـل فرصـة التطليـق      بإضـافة السلبيات 

لم يكن يزيد في السـلبيات علـى الفـرض     إنجانب المرأة. فهو 
 يقل عنه. ال األول

يكــون الطــالق بيــد الرجــل  أنالفــرض الثالــث (وهــو  وأمــا
طالقـاً، الن توافـق   إيمكن تطبيقـه   مما الف )المرأة معاً باالتفاقو

الطـالق،   إلغـاء حكـم  بنادر جداً، وهو  أمرالطرفين على الطالق 
عقـول،  مغيـر   أمرمراً سائغاً يمكن تطبيقه فهو أكان الطالق  فإذا

يتطـابق مـع الواقـع     ال مـراً مرفوضـاً،  أالطالق إلغاء كان  إذا امأو
 معقول. أمرامة االُسر فهو عالذي تعيشه 
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بيــد  يكــون الطــالق أنالفــرض الرابــع، وهــو  الّإيبقــى  الفــ
عديل على هذا الفـرض، وهـو الشـروط    ت إجراءقط مع الرجل ف

ــا   ــوق به ــي يط ــعبة الت ــل   الص ــق الرج ــارع ح ــالش ــة ف ي ممارس
الطالق،وتمكين المحكمة الشرعية من المنـع عـن الطـالق فـي     

القاضي بذلك، وتمكين المحكمة الشرعية مـن   دم قناعةعحالة 
ــالطالق، والرجــل  ك إذاالطــالق،  إجــراء ــب ب ــت المــرأة تطال ان

عد، ضرورة حياتيـة،  بي االمتناع عن الطالق. والطالق يتعسف ف
بـواب  أيوصد في وجهـه   أنبعد  إالال يمارس الرجل حقه فيها 

 منفذا لحسم الخالفات في البيت.   دوال يجالعالج، 
 .١اهللا إلىهو ابغض الحالل ف
 ألزمـه  أنبعـد   إالأمر الطالق بيد الرجـل   اإلسالملم يترك و

 }وعاشـروهن بِـالْمعروف  {ة معهالسلوك والعشرابالسماح في 
}نَكُمياْ الْفَضْلَ بوالَ تَنسو{ 
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 خيراً شاركت المرأة الرجل في حق الطالق في الغرب.أو

                                                           
 الحديث. ـ كما في ١
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الغرب كانـت نتيجـة مخيفـة،     إليهالكن النتيجة التي انتهى و
 ة هناك.لحياة العائليامنذرة بخطر انهيار 

(في الواليات المتحدة غيـر الكاثوليكيـة) تبلـغ     كايأمرفي ف
من مجموع الزيجات.. وهـي آخـذة فـي    % ٤٠ إلىنسبة الطالق 

 االزدياد.
 الطالق شيئاً متعارفاً جداً.. في الغرب. وأصبح

 »:  لندسي«كتب القاضي ي
كل زواجين تفريـق   أعقب، ١٩٢٢في بلدة (دنور) في سنة «

كل زواجين عرضت على المحكمة قضية  زاءوبإبين الزوجين، 
 أنلـى بلـدة دنـور، بـل الحـق      عطالق.. وهذه الحالـة ال تقتصـر   

 أولـيال  قـ علـى وجـه التقريـب تماثلهـا       كيةياألمرجميع البلدان 
 ».كثيرا
حوادث الطالق والتفريق بين الـزوجين ال تـزال    إن«يقول و

جو ـ فالبد  طرد الحال على هذا ـ كما هو المر اتكثر وتزداد وان 
المحــاكم فــي معظــم  إلــىتكــون قضــايا الطــالق المرفوعــة  أن

 ».لزواجلنواحي القطر على قدر ما يمنح فيها من االمتيازات 
قد يكون لشـيوع الطـالق فـي الحيـاة العائليـة فـي الغـرب        و
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ن جزءاً كبيـرا مـن حـوادث الطـالق هـذه      أ إالأخرى...  أسباب
شبعة بالعاطفة والتسـرع  الموتصرفات النساء السريعة،  إلىترجع 

 واالرتجال.
.. اإلسالمالعالج الصحيح للمشكلة هو الحل الذي يعرضه و

ي هذا الحـق ومداخلـة الحـاكم الشـرعي فـي      فباستقالل الرجل 
 .األمركلما اقتضى  األمرتعديل 

���א��FUد+٦

نتعـرض لـه فـي هـذا المجـال       أنجانب آخـر ممـا يجـب    و
ادة المرأة نصـف شـهادة   شه اإلسالمعل ج، فقد »شهادة المرأة«

 تعالى: الحقوق قال إثباتالرجل في 
واستَشْهِدواْ شَهِيدينِ من رجالكُم فَإِن لَّم يكُونَـا رجلَـينِ   {

فَرجلٌ وامرأَتَان ممن تَرضَون من الشُّهداء أَن تَضـلَّ إْحـداهما   
 .١}فَتُذَكِّر إِحداهما اُألخْرى

 أداءبأمانتهـا فـي    أويس في هذا التشريع اسـتهانة بـالمرأة   لو
وعي فيه موقع المـرأة فـي الحيـاة االجتماعيـة     ر وإنماالشهادة... 

                                                           
 .٢٨٢ـ البقرة:  ١
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 وتكوينها النفسي.
المرأة بطبيعة موقعها االجتماعي، ال تجاري الـدعاوي، وال  ف

ادرا وبصورة عرضية، فلذلك، فقد تهمـل حفظهـا   ن إالتلتقي بها 
 أداءلصـورة لـديها فـال تحسـن     اال تكتمـل   أو األداءفتضل فـي  

 الشهادة.
هو من جانـب آخـر غيـر مالئـم لتكوينهـا النفسـي، الـذي        و

 أنقد تبعثها العاطفـة بصـورة ال شـعورية    وتغلب عليها العاطفة.. 
ــا   ــن حافظته ــي ع ــهد،  أتمح ــن المش ــزاًء م ــورة  أو ج ــوه ص تش

بمعـزل عـن مثـل     األوقاتفي اغلب  أداؤهاالمشهد...فال يكون 
 لمؤثرات الالشعورية والشعورية.اهذه 
ضمانا لها عـن االنـزالق    األخرى أداءجعل القرآن الكريم ف

مـع  . }أَن تَضلَّ إْحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما اُألخْرى{واالشتباه... 
 يثية واقعية.حتضل) وهي  أنبيان حيثية التشريع (:

���א�٧��3

الرجـل.. وال كـالم    ية المرأة في جريمة القتل نصف ديـة د
ال عالقة لهذا التشريع بقيمـة المـرأة مـن    وفي ذلك بين الفقهاء، 

 الرجل. إلىبالنسبة  اإلنسانيةالناحية 
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يطالب بالقصاص، سـواء   أنفي قتل العمد يملك ولي الدم ف
يقتـل   امـرأة. فقـد   أوامرأة والقاتل رجـالً   أوكان المقتول رجال 

نصف  إرجاعلك، مع ذفي  رغب ولي الدم إذارجل بامرأة فيما 
يعتبــر جريمــة القتــل العمــدي  اإلســالمديتــه عليــه، وذلــك الن 

فيجيز القصاص في مثل هـذا المـورد، ويعطـي     باإلنسان استهانة
لمطالبة بدم المقتول مهما كـان المقتـول ومهمـا    الولي الدم حق 

 كانوا أحرارا. إذاكان القاتل، 
، وتحديـد  هـذه الجريمـة   إلـى  اإلسالملك من حيث نظرة ذ

 لمناسبة لها.انوعية العقوبة 
التعـويض المـادي    إلـى تصالح الطرفان على االنتقال  إذا أما

يقـوم   أن طلـب لقاتل... وعفى ولي الدم عن القتل واوالعفو عن 
 األسـرة لخسارة المادية التي لحقت االمقتول عن  أُسرةبتعويض 

يمـة  يلحـظ جانـب الجر   البقتل (رجلها).. وفي مثل هذه الحالة 
لحق أهـل  تفي المسألة، كما يلحظ جانب الخسارة المادية التي 

 المقتول.
ــي تلحــق   أنطبيعــي و ــة الت ــول  أســرةالخســارة المادي المقت

كان المقتول امـرأة. فـان الرجـل     إذاما عكان رجال  إذايختلف 
التعويض لما كـان  ويتحمل نفقة اُألسرة، وليست المرأة كذلك. 

لحق تس بمقدار الخسارة المادية التي يقا أنمادياً خالصاً ينبغي 
 أهل المقتول.
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ديـة المـرأة فـي مثـل هـذه       اإلسـالم لذلك كله فقـد اعتبـر   و
 ية الرجل.د الحالة نصف

 كان القتل عمدا. إذاذا ه
أراد رمي حيوان فوقع علـى   إذالو كان القتل خطأ، كما  أما
ق تؤخذ الدية من عاقلة (الخـاطئ) بالتقـدير السـاب   فوقتله،  إنسان

لقاتل (خطأ) بتحمل الخسارة الماديـة  ابين الجنسين. فيقوم أهل 
 ريمة وعقوبة.ج األمرالتي نزلت بأسرة المقتول وليس في 

طفـل   أراد المعلم تأديب إذاكان القتل شبه خطأ، كما  وإذا
لضرب فقتلـه، فيتحمـل القاتـل (شـبه العامـد) مـا يلحـق        ا فاخطأ

يقــرره الشــرع، مــع ســارة ماديــة بتقــدير خأســرة المقتــول مــن 
 لمرأة ودية الرجل.االمحافظة على النسبة السابقة بين دية 

 ليس في هذين الموردين جريمة وعقوبة.و
يعوضـه   خسارة مادية تلحق أسـرة المقتـول   األمركلما في و

 هله بتقدير ثابت في الشرع.أ أوالقاتل نفسه 
التعــويض المــادي فــي هــذه  أننعــود مــرة أخــرى لنؤكــد و

يث الكم مقدار الخسارة التـي تتحملهـا   حع فقط من الصورة يتب
تختلــف الخســارة فمــن أعضــائها.  حينمــا تفقــد عضــوا األســرة

ــد    ــة حينمــا تفق ــة الكمي ــن الناحي ــة م ــن  األســرةالمادي رجــال م
 .األعضاءكانت تفقد امرأة من  إذاعضائها عما أ
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 أنقيمهــا (الرجــل)، فــان ذلــك يعنــي  األســرةحينمـا تفقــد  ف
 األسرةنفق عليها. وليس كذلك حينما تخسر ي تخسر من األسرة

لناحيـة البشـرية، واحـدة علـى     اامرأة... وان كانت الخسارة مـن  
 قصودة...مهنا لم تكن  اإلنسانيةالناحية  أن إال. األسرة
تقييمـا للخسـارة الماديـة التـي تلحـق       إالليس هذا التقيـيم  و

 شـبه خاطئـة عضـواً    أوسبب ممارسة خاطئـة  بفقدت  إذا األسرة
 من الرجال والنساء. أعضائهامن 

٨���^'Sא���
 ذور المسألة في القوانين الشرقية والغربية:ج
ــل ق ــريع     أنب ــي التش ــرأة ف ــتعرض ارث الم ــالمينس ، اإلس

ابحث عن الجذور التشـريعية   أنلرجل أحب اارث  إلىونقارنه 
لشــرقية والغربيــة، لنجــد االرجــل والمــرأة فــي القــوانين   اإلرث

لقـوانين  امـن سـائر    اإلرثفـي مسـألة    سالمياإلموضع التشريع 
 والشرائع.

انــت القــوانين والعــادات الجرمنيــة القديمــة تبنــي مســألة  ك
حـدة الـدم، وتسـعى للمحافظـة علـى ثـروة       وعلى مبنـى   اإلرث
 .األسرةدود حمن التمزق والتشتت خارج  األسرة
لذلك كانت القوانين الجرمنية ال تحترم رغبـة الميـت فـي    و

من يرغب من  إسهامرغب الوصية له بماله، أو يمن  إلىالوصية 
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أحـد،   إلـى نفـذ لـه وصـية ماليـة     تفيما تركه من مال، فال  أقربائه
 إليـه  األشـخاص زوجته التي كانت أقرب  المتوفىكما ال ترث 

، وتعـود  األسـرة خارج محـيط   إلى األسرةثروة  تنقل أنهابحجة 
 أخرى. أسرة إلىبه 

 إلـى كان قليال جدا بالنسبة  اإلرثنصيب البنت من  أنما ك
أسرة غريبة  إلى أبيهاالبنت عادة تنتقل من أسرة ف. األبناءنصيب 

 .اإلرثكانت تحرز نصيبا من  إذا، فيما األسرةوتنقل معها ثروة 
في الطرف المقابل كانت القوانين الرومانية تفسح المجال و

لمتوفى في الوصية بماله لمـن يرغـب بعـد وفاتـه،     اواسعا لرغبة 
 ن مال..ممن يحب فيما يتركه  إسهاموفي 
 أنمن غيره بمالـه فـي حياتـه، كـذلك بعـد       أولىكل أحد ف

ــد  ــىيمــوت يع ــه   أمــن  أول ــي الوصــية بمال ي شــخص آخــر ف
 إسـهامه حـب  يسـهام مـن   ، وإلإليـه لمصلحة من يرغب الوصية 

 فيما تركه من مال.
لـذلك سـمحت القــوانين الرومانيـة بالوصــية الماليـة، كمــا     و

كـان ال   إذايرث بعضهما بعضاً فيمـا   أنالمرأة ورجل سمحت لل
 النسب.ب إليهيوجد للميت قريب يتصل 

ربمــا كــان الخــالف فــي المســألة بــين القــانون الجرمــاني  و
لخالف فـي طبيعـة الملكيـة فـي كـل مـن       ا إلىوالروماني يعود 
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 التشريعين.
 أكثـر الملكية في القوانين الجرمنية ذات طـابع عـائلي عـام    ف

يفرط في  أن األسرةلذلك فال يحق لرئيس وع الفردي، من الطاب
المـرأة   وإسـهام يازته بالوصية حالتي تقع في  األسرةتبديد ثروة 

من  أكثرردية ففيها. بينما كانت القوانين الرومانية تعتبر الملكية 
مـن يشـاء بمالـه     إلـى يوصـي   أن لإلنسانكونها اجتماعية فيحق 

نسـائه   إلـى  بـاإلرث ن مالـه  ينقل جزءاً م أنكون من حقه يكما 
في حياته ويـؤثرهن علـى    إليهننس أيوبناته وأخواته ممن كان 

 .أقربائهكثير من 

��_�אa��-�^'S`����אS)�م�
فــي » األبعــديمنــع  األقــرب«أن  إلــىفيــذهب  اإلســالما مــأ

 .١}وأُولُواْ اَألرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللّه{اإلرث
نظم طبقــات الوراثــة حســب ترتيـب القــرب والبعــد فــي  يـ و

مـن   إلـى فـي االيصـاء    المتـوفى لمجـال لرغبـة   االنسب. ويفسح 
لث ماله. ويتوقـف فـي   ثيتجاوز  ال أنيحب بجزء من ماله على 

 اث.الور إذنتنفيذ الوصية في الزائد من الثلث على 
 اث، واعتبرمن الور اُألولىم في الطبقة ما جعل البنت واُألك

                                                           
 .٧٥ـ األنفال:  ١
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 اث بالنسب في مختلف طبقات الورثة.ع الورمالزوجة مشاركة 
 اإلسالميالتشريع  ور إرث المرأة مقارناً بالرجل فيص
فيما يلي نستعرض صور ارث المرأة ممـن يتصـل بالميـت    و

 الرجل. بإرثقارنا مالسبب،  أوبالنسب 
 م:ـ اُأل األبأ: 
مــع اجتمــع  إذافيمــا  األبمــن  أكثــرم نصــيبا تأخــذ اُأل ـــ ١

 الزوج. األبوين
ويأخـذ   ٣/١م الثلـث  وتأخـذ األُ  ٢/١يأخذ الـزوج النصـف   ف
وذلــك فــي حالــة عــدم وجــود  ٦/١لســدس االبــاقي وهــو  األب

 الحاجب لالم.
انفـرد كـل    إذافيمـا   األبم ونصـيب  يتساوى نصـيب األُ  ـ ٢

اجتمعا معا  إذااحد منهما المال بتمامه، وفيما ومنهما فيأخذ كل 
 األبـوين اجتمع احـد   وإذا .لسدساذ كل منهما فيأخ األوالدمع 
لسـدس لـو كـان    االذكور كان له السدس وكذلك له  األبناءمع 
اجتمـع كـل واحـد منهمـا منفـردا مـع        إذا أوالبنـات،   األبنـاء مع 

 يكون له الربع، ومع البنتين فما زاد فالخمس.فالبنت 
اجتمعا معـا دون   إذافيما  اُألم) على األبويزيد نصيب ( ـ ٣

) الثلـث  اُألمحد من طبقتهمـا فيكـون نصـيب (   أيكون معهما  أن
 الثلثان. األب، ونصيب باإلخوةلم تحجب  إذا
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 األبناء ـ البنات:ب: 
 إذا، وذلـك فيمـا   اإلرثقد يتسـاوى االبـن والبنـت فـي      ـ ١

 رث الميت، فيأخذ المال اجمع. اانفرد كل منهما في 
 إلنـاث اضـعف   األوالدوقد يكون نصـيب الـذكور مـن     ـ ٢

، فيأخـذ الـذكر   األوالدمـن   واإلنـاث لـذكور  ااجتمع  إذاوذلك 
 لثلث والثلثان.ا، فيكون نصيبهما األنثيينمثل حظ 

 اإلخوة ـ األخوات:   :ـج
 اإلرثمن  األبوينمن  واألخت األخقد يتساوى نصيب  ـ ١

 . فيأخذ المال اجمع.اإلرثنفرد كل منهما في ا إذاوذلك فيما 
كانوا أخـوة   إذافيما  واألخوات إلخوةاويتساوى نصيب  ـ ٢

 يتقاسمون المال بينهم فرضا وردا بالسوية.ف، اُألمللميت من 
فيكـون   اجتمعـا  إذافيما  األختعلى  األخويزيد نصيب  ـ ٣

لـم   إذافيمـا  » األنثيـين للـذكر مثـل حـظ    «صيبيها ننصيبه ضعف 
 يتساويان.  ف وإال اُألميكونا أخوة من 

 العمات والخاالت: األعمام واألخوال ـد: 
المـال كلـه. كـذلك     اإلرثللمنفرد من العم والخال في  ـ ١

 المال كله. اإلرثالخاالت في وللمنفردة من العمات 
 أعماماكانوا  إنوعمات،  أعماماويقتسمان المال سوية،  ـ ٢

 الميت المه. أبي إخوةوعمات الم، أي 
حــدا، ، الثلــث، وان كــان وااألخــوالمــن  اُألمولكاللــة  ـــ ٣
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ــة ايقتســمونه بالســوية وان  ــوا بالذكوري ــةختلف ــاقي  واألنوث والب
 بالتفاضل. األبلكاللة 

خاصـة   لـألب  أو، لألبـوين والعمات  األعماموان اجتمع  ـ ٤
 .األنثيينثل حظ مفبالتفاوت للذكر 

 ـ ـ األزواج ـ الزوجات:ه
للزوج مع عـدم الولـد النصـف، ومعـه، وان نـزل الربـع،        ـ ١

 لولد الربع ومع وجوده الثمن.ام وللزوجة مع عد
ولو فقـد غيرهمـا رد علـى الـزوج البـاقي وفـي الزوجـة         ـ ٢

 قوالن.
باستثناء الصور التي كانت المرأة تساوي فيهـا الرجـل فـي    و

يجعل سهم الرجل مـن   اإلسالم أنليه،... نجد عتزيد أو  اإلرث
اث من طبقة مختلف مراتب الور عف سهم المرأة فيض اإلرث

 واحدة.
الرجـل   إلـى  اإلسالمطبيعة نظرة  إلىيعود السبب في ذلك و

 ن موقعهما االقتصادي.موالمرأة المستمدة 
ــريع ف ــالميالتش ــن    اإلس ــقة، ال يمك ــة متناس ــدة مترابط وح

 .لجزء اآلخراتفكيك جزء منها عن 
تأخـذ ظـاهرة    أنلـيس مـن الصـحيح ـ بنـاءاً علـى ذلـك ـ          و

التــي  األخــرى ءاألجــزانناقشــها، مفصــولة عــن لوحــدها  اإلرث
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 العام. ترتبط بها من هيكل الشريعة
الرجـال، فـي نظـام النفقـات، بتكـاليف       اإلسـالم قد كلـف  ف

كنى، ولباس، وغذاء، وتأثيـث البيـت، ومـا    سالبيت المالية.. من 
لحيـاة، وجعـل نفقـات الـزواج     ايتصل بذلك كله من ضرورات 
ميـع ذلـك   جالمـرأة مـن    وأعفـى (المهر) على الرجـل كـذلك..   

 داخل البيت. واألمومةفرغ لشؤون البيت لتت
يكون نصـيب الرجـل    أن عالتشريمن الطبيعي في مثل هذا و

كلـف وحـده    أنعف نصـيب المـرأة... بعـد    ضـ من هذا المورد 
 لمرأة.االمالية دون  األسرةبالقيام بمصاريف 

 مما تقدم:  أكثرلنتأمل وجه العدالة في هذا التشريع بدقة و
وامـرأة) مـات والـد كـل منهمـا       زوجين (رجال أننفترض ل

لوالـدين بمسـتوى واحـد، كمـا تقتضـيه      ا(وكانت ماليه كل من 
لزوجة ثلـث الثـروة   اكل من الزوجين)... فتأخذ  أسرةالعادة في 

ويأخـذ الـزوج، بالمقابلـة، ثلثـي      أبيهـا مـن   أخعندما يكـون لـه   
، فمن حيـث المـورد، يـرد    أبيهلثروة، حينما تكون له أخت من ا

 ينما يرد المرأة ثلث واحد من الثروة.بالثروة،  الرجل ثلثا
ليصـرفه علـى البيـت..     اإلرثا الرجل، فيأخـذ حظـه مـن    مأ

قاسم المـال بينـه وبـين زوجتـه فـي المصـرف،       يوذلك يعني انه 
ـ نصف هـذا المـال،     األسرةفيصرف على نفسه ـ وهو عضو من  

خـر  لثلـث اآل ا... بينما يصـرف  أبوهثلث الثروة التي خلفها له  أي
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 على زوجته في البيت.
الزوجة، بطبيعة موقفها من البيـت، ال تكـون مسـؤولة عـن     و

 يبقى لها نصيبها من المال (ثلث الثروة)...فمصاريف البيت، 
ــروة   ...  ــي الث ــتفيد ثلث ــة تس ــة: أن الزوج ــون النتيج ــن  فتك م

ن هـذا  مـ يسـتفيد الرجـل    ، بينما الالوارثين والدها ووالد زوجها
 حد منه.المال غير ثلث وا

من حيث المورد، يأخذ الرجـل ثلثـي الثـروة والمـرأة ثلثـا      ف
علـى  الرجـل   يصـرف مـن حيـث المصـرف    وواحدا من الثـروة  

المـرأة   صـرف تبالمقابلة ثلثا واحدا فقط مـن الثـروة بينمـا    نفسه 
ثلثي الثروة. فذاك يزيد على تلك في المورد.. وتلك تزيد علـى  

 اك في المصرف..ذ
 .١}لَّذي علَيهِن بِالْمعروفولَهن مثْلُ ا{
تقترب من هـذا النظـام    األوربيةبعض البلدان  أنقد سمعنا و

علـى   اإلرثيفضل نصيب الرجل من  ةاالسكندينافيففي البالد 
 بعد من صحة هذه المعلومة. أتأكدلم ونصيب المرأة بمقدار. 

Zb�c0�
يفي نقوم بها في الجانب الـوظ  أنلك جولة سريعة.. حاولنا ت

                                                           
 .٢٢٨ـ البقرة:  ١
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 لرجل والمرأة.امن حياة 
التفكيـك بـين الرجـل والمـرأة فـي       أنقـد رأينـا بوضـوح:    و

يعني تفضيل الرجل على المرأة وتمييـزه   الالمجاالت المتقدمة 
الستجابة لمقتضيات تكوين كل ايعني فقط  وإنماعنها بشيء... 
 ، بنظرة موضوعية.  ووظيفتهما من الجنسين

وما لوحظ فيها من االخـتالف  المتقدمة،  األحكامولو تأملنا 
يها شيئا من المحاباة للرجل على فبين الرجل والمرأة لما وجدنا 

نجــدها  وإنمـا حسـاب المــرأة، وللمـرأة علــى حسـاب الرجــل..    
ــي      ــرأة النفس ــل والم ــن الرج ــل م ــوين ك ــريعيا لتك ــدادا تش امت

اســتجابة لمقتضــيات كينونــة كــل مــن الجنســين  ووالفســلجي، 
 اة.وموقعهما في ساحة الحي

ن تكوين كـل مـن الرجـل والمـرأة يعـد صـاحبه ويؤهلـه        إف
 لحياة.امن  هلشطر يخصّ

الجانب الوظيفي مـن حيـاة الرجـل والمـرأة، فـي التشـريع       و
 لجانب التكويني من وجودهما، وال يشذ عنه.ا، يتبع اإلسالمي

الرجـل فـي تكوينـه النفسـي والعضـلي الخـاص        أوتـي قـد  ف
 والسعي خارج البيت. ،واإلدارةالتفكير ومؤهالت العمل 

المــرأة فــي تكوينهــا الخــاص فيضــا مــن العاطفــة،  وأوتيــت
الرقـة والعذوبـة والحيـاء.. يؤهلهـا للحيــاة     ووفيضـا مـن الجمـال    

 واحتضانهم. األطفال، ورعاية واألمومةداخل البيت، 
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على ضوء من هذه المعرفة بطبيعة تكوين كل من الرجـل  و
يختصّ  أنوظلم المرأة  يس من محاباة الرجللوالمرأة نجد انه 

الجهـد العضـلي والفكـري فـي     والرجل بالسعي خـارج البيـت،   
رتبط المرأة بمهام تمعترك الحياة وزحمة السياسة والعمل.. وان 

 .(١)واألمومةالبيت 
العدالـة مـن مالئمـة التشـريع لتكـوين       إلىشيء اقرب  وأي
 .اإلنسان

ا ندرسـه فـي هـذ    أنهذه المالحظة هي كل ما كان يهمنـا  و
اآلن، وقد انتهينا من الجانب الـوظيفي مـن   والجزء من الحديث 

ــاة كــل مــن الرجــل والمــرأة   ننتقــل  أنالجنســين) نحــاول (حي
 لبحث.االحديث عن الجزء الثالث من هذا  إلى بالقارئ

                                                           
ان المرأة من العمل العلمـي والجـامعي   وليس معنى ذلك أن اإلسالم يشرع حرمـ ١

إن كانـت تحـافظ علـى     ...والسياسي واالقتصـادي وغيـر ذلـك مـن النشـاطات     
حدود اهللا وأحكامه، وإنما معنـى مـا ذكرنـا هـو أن اإلسـالم يميـل إلـى وضـع         
الرجل في الشطر األول من الحيـاة الـذي يتطلـب الكـدح والجهـد والمواجهـة       

 من الحياة إلدارة البيت واألسرة.ووضع المرأة في الشطر الثاني 
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ا تقدم مـن حـديث فـي اخـتالف الرجـل عـن المـرأة فـي         م

يعني بوجه وجـود   لوظيفة، تبعا لذلك، الام في التكوين، ومن ث
 لنظرية القرآنية.االقيمة في  فارق بين الرجل والمرأة في

قيمة مسـاوية   اإلنسانيةلكل من الرجل والمرأة من الناحية و
عـن الجـنس اآلخـر،     إنسـانية يقل  ، الإنساننهما ملآلخر، وكل 

 وال يزيد.
لحديثـة فـي   ذلك بعكس االتجاهات الجاهليـة القديمـة وا  و

ــأثر فــي تقــديرها لقيمــة    ــين الجنســين، حيــث تت فهــم العالقــة ب
 لتكويني من العالقة الجنسية.االجنسين بالجانب 

(الواقعية) و(العدالة) في أطراف العالقـة   اتم عنصريبذلك و
 .اإلسالميةلنظرية االزوجية في 

هي من الناحية الوظيفية تقوم بإدارة شطر من الحياة.. بينمـا  ف
 شطر آخر من الحياة. إدارةبلرجل يقوم ا
يـؤثر فـي تقيـيم مكانـة      أن هذا االختالف في الوظيفة ال إال

يقـوم بـدور الفعـل    جانـب  مـن  » تـزاوج «ل كـ المرأة.. فالبد في 
دور االنفعـال.. والبـد مـن الجـانبين     بوالتأثير وجانب آخر يقوم 
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ي الكـون وفـي   فـ معا حتى تسير الحيـاة وتـتم (عمليـة التـزاوج)     
 .واإلنسانلحيوان حياة ا
الـدور الـذي يؤهلـه لـه      أداءيحسـن   أنكمال كل طـرف  و

 تكوينه الخاص.
يكمن في قوتها، وكمال القمـاش يكمـن فـي     اإلبرةكمال ف

التـي ال تـؤثر    كـاإلبرة  لإلبـرة يخضع  لذي الالطافته.. والقماش 
 قيمة له. في القماش، ال

 ماإلسـال كذلك الرجل والمرأة، يحتل كل منهما فـي نظـر   و
 ال عالقة لذلك بتقدير مكانة المرأة والرجل.وجانبا من الحياة... 

فـي   األنوثـة المرأة النموذجية هي التي تحسن القيام بـدور  و
الرجل المثالي هو الـذي يحسـن القيـام بـدور     والحياة الزوجية.. 

 الرجولة في الحياة.
 اضطربت المقاييس... فقد الرجل والمرأة معا مكانتهما. فإذا

تقـديره لمكانـة    اإلسـالم البشـري يبنـي    األسـاس ذا على هو
 المرأة.
مـن   اإلسـالم أن يلمـس مـدى مـا رفـع      اإلنسانال يستطيع و

لـم يقـرأ طرفـاً مـن نظـرة       لمجتمع وقيمتها، ماامكانة المرأة في 
في المـرأة واحتقارهـا    اإلسالمالحضارات الجاهلية السابقة على 

 وانتقاصها لقيمة المرأة.
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مبـدأ مسـاواة    اإلسالموف الحضارية، قرر ي مثل هذه الظرف
لقيمــة البشــرية والمكانــة االجتماعيــة، مــع االمــرأة للرجــل فــي 

 .١وينالتكومن حيث الوظيفة  باختالفهمااالعتراف 
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رر القرآن على الصعيد النظري قبل كل شيء مبدأ مسـاواة  ق

شــك كــان ذلـك موضــع   أن، بعــد اإلنسـانية المـرأة للرجــل فــي  
 ... فقال تعالى: ـإنكاروترديد، بل وموضع 

}ةداحن نَّفْسٍ وي خَلَقَكُم مالَّذ كُمباتَّقُواْ ر ا النَّاسها أَي٢}ي. 
} كُنسيا لهجا زَونْهلَ معجو ةداحن نَّفْسٍ وي خَلَقَكُم مالَّذ وه

                                                           
هــ عـن فتـاة انكليزيـة هـي       ١٣٤١/  ١/  ٢ ٩٨ـ ذكرت جريـدة أبـي الهـول عـدد      ١

ــت   ــيج قال ــة ورن ــاليم   «... اآلنس ــت: إن تع ــيحية إذا قل ــاري مس ــالي باعتب وال أغ
را، ســواء فــي ذلــك المســلم طــاإلســالم للمــرأة المســلمة كفيلــة براحــة العــالم 

لمرأة، وقـد  اإن للتعاليم الدينية أثرا كبيرا في نفس  والمسيحي. ورأيي الخالص
 نصت تعاليم المسلمين على أشياء كثيرة تكفل حقوق المرأة في المجتمع.

ولقـد  «... االنكليزيـة  » ديانـات العـالم  «رسالته التي نقلها كتاب  يقول لينتز فيو
كمتـاع  عاليم المرأة ورقاها رقيا عظيما.. فإنهـا بعـد مـا كانـت تعـد      ترفع محمد 

 ؤيد وحقوقها محفوظة.ممملوك صارت مالكة، وحكمها 
   ١ـ النساء:  ٢
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 .١}إِلَيها
 .٢}من نَّفْسٍ واحدة فَمستَقَر ومستَودعوهو الَّذي أَنشَأَكُم {

�E%��د+�وא�X��א��

 إنوالرجل سواء في هذه الحياة والـدار اآلخـرة..    أنهاقرر و
ن التقـوى والفضـيلة والسـعي.. وال تقـل     مـ أَعدا لهمـا عـدتهما،   

 عالى:تالمرأة عن الرجل في شيء من ذلك فقال 
كَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنُحيِينَّـه حيـاةً   من عملَ صَالحا من ذَ{

لُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجةً وب٣}طَي. 
ومن يعملْ من الصَّـالحاتَ مـن ذَكَـرٍ أَو    { :وجلّقال عزّو

الْج خُلُوندي كلَئفَأُو نمؤم وهاأُنثَى ويرنَق ونظْلَمالَ ي٤}نَّةَ و. 
فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي الَ أُضيع عملَ عاملٍ {قال تعالى: و

 .}منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضُكُم من بعضٍ
بعضـكم  «ما أجمل موقع هذا التعقيب فـي اآليـة الكريمـة    و

فـي   وإمعـان يث، فـي الحـد   إطالـة يغنـي عـن   لوانـه  ».. من بعض

                                                           
 .١٨٩عراف: ـ األ ١
 .٩٨نعام: ـ األ ٢
 .٩٧ـ النحل:  ٣
 .١٢٤ـ النساء:  ٤
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 وتعليق. في الكالم وإسهابالفلسفة 
 قال عز من قائل:و

}   ينالْقَـانِتو نَـاتمؤالْمو نِينمؤالْمو اتملسالْمو ينملسالْم إِن
     اتالصَّـابِرو الصَّـابِرِينو قَاتالصَّـادو ينقالصَّـادو الْقَانِتَاتو

والصَّائمين  اشعات والْمتَصَدقين والْمتَصَدقَاتوالْخَاشعين والْخَ
ظَاتافالْحو مهوجفُر ينظافالْحو اتمالصَّائو    اللَّـه رِينالـذَّاكو

 . ١}كَثيرا والذَّاكرات... أَعد اللَّه لَهم مغْفرةً وأَجرا عظيما
د يعـد  مساواة المرأة. وألمـر مـا   علىمعان في التأكيد إهذا و

 الشكل. ظاهر الفضيلة في النساء والرجال بهذامالقرآن الكريم 
في نظر القرآن الكريم كائن بشري، ال تختلف  إذنالمرأة ف

، وان كانت تختلف عنه اإلنسانيةيء من القيم شعن الرجال في 
 اإلنســانيةؤهالت الفضــائل مــفــي التكــوين والوظيفــة... تملــك 

لحيـاة  اها، علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل، وتبلـغ مـن هـذه         كل
 والدار اآلخرة ما يبلغها الرجال، سواء بسواء، من مكانة وقيمة.

تلك ثورة في القيم، وفي تقيـيم الحيـاة الزوجيـة بالمقارنـة     و
لجاهليـة القديمـة التـي كانـت تشـكك فـي أن       امع الحضـارات  

ــا روح   ــل فيه ــرأة يح ــانالم ــو.. .اإلنس ــارة  بالمقارن ــع الحض ة م
يـة  أالجاهلية الحديثة، التي تتعامل مع المـرأة، كمـا تتعامـل مـع     

                                                           
 .٣٥ـ األحزاب:  ١
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 للتجار. األرباحسلعة للتجارة، تدر 

�!.�%���א�����א(�
من مكانة المرأة في الجانب االجتماعي فقرر  اإلسالمرفع و

لمــرأة حينمــا كانــت المــرأة تعــيش فــي ظلمــات   امبــدأ تعلــيم 
 الجهل..  

يحضــرن مجلــس النبــي  �لنبــياهــد وقــد كــان النســاء ع
 .إليهويستمعن 

وقـد   ١»طلب العلم فريضة على كـل مسـلم  «: �ورد عنهو
آخـر الحـديث..    إلى »ومسلمة« بإضافةلحديث ااشتهر عنه هذا 

هــذه  إلــى... ولســنا بحاجــة األحاديــثوال واقــع لــه فــي متــون 
لجنسين معـاً، ولـم يقصـد    ابحد ذاته يشمل » المسلم«فـ  اإلضافة

 خطابـات: فجل فقط. ومثال ذلك في القرآن والسـنَّة كثيـر   به الر
في القرآن ال تخـص الرجـال وحـدهم..     }يا أَيها الَّذين آمنُواْ{

المسـلم مـن سـلم    «: �لمة (المسلم) مـثال فـي قولـه   ك أنكما 
  تخص الرجال وحدهم.ال ٢»المسلمون من يده ولسانه

ق مثـل مـا   جعل القرآن الكريم، بعد ذلك، لهـا مـن الحقـو   و

                                                           
 .١ح ٣٠: ١ـ الكافي  ١
 .١٢ح ٢٣٤: ٢ـ الكافي  ٢
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 .١}ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف{عليها من الواجبات 

�)�+א@J����F8����=دא�EAא
بها الرجل أماً  وأوصى ،بعد، ورفع مكانتها اإلسالمأكرمها و

 ..وأختاوزوجاً وبنتا 
 األمومـة . وأولـى  .كـرام اُألم إم قد اإلسالم أنمما يالحظ: و

جودهــا فــي غيــر هــذا الــدين. وزاد إكــرام  ور عنايــة بالغــة ينــد
 لحوظة.ماُألمومة على إكرام اُألبوة، زيادة 

 :×ن أبي عبد اهللاع
رسول اهللا مـن أبـر؟ قـال:     قال: ياف �النبي إلىجاء رجل «

. قـال: ثـم   أمـك . قال: ثم من؟ قال: أمكال: قأمك: قال: ثم من؟ 
 .٢»من؟ قال: أباك

 :�عن رسول اهللاو
عيالـه كـان    إلـى شـترى تحفـة فحملهـا    من دخل السـوق فا «

قبـل الـذكور    باإلنـاث حاويج. وليبـدأ  مقوم  إلىكحامل صدقة 
٣»إسماعيلح ابنته، فكأنما اعتق رقبة من ولد فإنه من فر. 

                                                           
 .٢٢٨ـ البقرة:  ١
 .٩ح ١٥٩: ١ـ الكافي  ٢
 .٢ح ٦٩: ١٠١ـ بحار األنوار  ٣
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 قال: ×عن أبي عبد اهللاو
عـن بـر الوالـدين فقـال: أَبـرر       �جاء رجل وسـأل النبـي  «

، ابـرر أبـاك..   اكأبـ برر أمك.. أَبرر أباك، أبرر أ، أمكأمك، أَبرر 
 .١»األبقبل  باألموبدأ 
 عن جابر، قال:و
رجـل شـاب نشـيط     إنـي جـل، فقـال:   ر �رسول اهللا أتى«

ارجع فكـن  : �الدة تكره ذلك، فقال لهوالجهاد، ولي  وأحب
نسها بك ليلة خير مـن جهـاد   ُألمع والدتك فوالذي بعثني بالحق 

 .  ٢»في سبيل اهللا سنة
 .  واألخوات فرض بعد ذلك العناية بالبناتو
ــة يســتخفون   و ــاة الجاهلي ــك فــي الحي كــان العــرب قبــل ذل

لفضيحة، ويجدون في البنت عارا علـى اُألسـرة،   ابالبنات مخافة 
واراة البنـات فـي التـراب بعـد     مـ  إلـى بهم  األمروربما كان يبلغ 

 قـول تعـالى:  يتعالى عليهم هـذه العـادة السـيئة،     فأنكروالدتهن. 
}مهدأَح شِّرإِذَا بو     * ـيمكَظ ـوها ودـوسم ههجبِاُألنثَى ظَلَّ و

    أَم ـونلَـى هع ـكُهسمأَي بِه شِّرا بوِء من سمِ مالْقَو نى مارتَوي

                                                           
 .١٧ح ١٦٢: ١ـ الكافي  ١
 .٢٠ح ١٦٣: ٢ـ الكافي  ٢
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ونكُمحا ياء مابِ أَالَ سي التُّرف هسد١}ي. 
 حرم قتلها ووأدها.. فقال تعالى:  و
}لَوئةُ سودؤولَتْتْ إِذَا الْمذَنبٍ قُت ٢}بِأَي. 
 ...األسرةعلى البنات مكانة محترمة داخل  اإلسالماسبغ و
 أيضا قال:  ×ن أبي عبد اهللاع
ثـالث أخـوات    أون عال ثالث بنـات  م �قال رسول اهللا«

ين تـ ين؟ فقـال واثن تـ قيـل: يـا رسـول اهللا، واثن   فوجبت لـه الجنـة.   
 .٣»واحدةورسول اهللا: وواحدة؟ فقال:  فقيل: يا

 قال: ×عن أبي عبد اهللاو
نعم الولد البنـات: ملطفـات، مجهـزات،     �قال رسول اهللا«

 .٤»لياتفباركات، مممؤنسات، 
، فتغيـر  أصـابه أخبر بمولود ف �عند النبيوهو تى رجل وأ

ك؟ فقـال: خيـر. فقـال: قـل. قـال:      لَ ما: �لنبياوجهه. فقال له 
ولـدت جاريـة. فقـال     أنهـا خرجت والمـرأة تمخـض فـأخبرت    

ــي ــا     األرض :�النب ــا واهللا يرزقه ــماء تظله ــا والس ــي وتقله ه

                                                           
 .٥٨ـ النحل:  ١
 .٨ـ التكوير:  ٢
 .١٠ح ٦: ٦الكافي ـ  ٣
 .٥ح ٥: ٦الكافي  ـ ٤
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 .١»ريحانة تشمها
التعبير هنا عن مكانة المرأة داخل اُألسرة، وقيمتها البشـرية  و

، وعمـا  األنثـوي ... ينبثق عن تكوين المرأة اإلنسانيةوموقعها من 
ــين   ــة، ول ــن روح خفيف ــا م ــة وفيه ــزات، «عاطف ــات، مجه ملطف

 ».مؤنسات، مباركات

�����א,��!�א��
 تبلغ. أنيتها لوليها قبل وال اإلسالمجعل و
 الوالية هنا: الرعاية والعناية بها.و

بلغت رشدها، استقلت في شـؤونها، وكانـت لهـا أهليـة      فإذا
االلتزامات المالية وغيرهـا... وال يصـح تزويجهـا    والعقود  إيقاع

 قبولها للزوج.ومن أحد من غير إحراز رضائها 
المـرأة بمسـتوى الرجـال فـي      اإلسـالم ل بشـكل عـام: جعـ   و

 ختلف التصرفات المالية والشخصية.مالجانب الحقوقي في 
فيما يخص الطالق: فسح لهـا المجـال ـ كمـا ذكرنـا ـ عـن       و

الرجـل   استعصى إذالشرعي، ليتولى طالقها فيما اطريق الحاكم 
 ليها.علم ينفق  أوغاب ولم يظهر،  أو

 

                                                           
 .٦المصدر السابق ح ـ ١
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د ذلك بالموارد االقتصادية بما، لم تسمح لهـا  سمح لها، بعو

 لبشرية من قبل:ابها القوانين 
مـاً صـغيرة وكبيـرة    أُو وأُختـا سمح لها بأن ترث بنتا وزوجا ف

كمـا كانـت    اإلرثلفقهـاء.. ولـم يحرمهـا مـن     ابتفصيل يذكره 
   . قال تعالى:اإلسالمتفعل بعض الحضارات السابقة على 

}مم الِ نَصيِبجلِّلر  ـيباء نَصلنِّسلو ونباَألقْرو اندالالْو كا تَر
مما تَرك الْوالـدان واَألقْربـون ممـا قَـلَّ منْـه أَو كَثُـر نَصـيبا        

 .}مفْروضًا
تكتسـب، وجعـل لهـا نصـيبا فـي       أنسمح لها ـ بعد ذلك ـ   و

 صيب من كسبهم.نللرجال  أنكسبها كما 
 ول ـ تعالى ـ: في ذلك يقو
رجــالِ نَصــيب ممــا اكْتَســبواْ وللنِّســاء نَصــيب ممــا لل{

نب١}اكْتَس. 
قام بتحقيـق مبـدأ المسـاواة     اإلسالمبنحو من ذلك نجد أن و

ي القيم وفي المكانـة االجتماعيـة، وقضـى    فبين الرجل والمرأة 
 لمرأة.انهائيا على فكرة تفضيل الرجل على 

ــه  إنســانيالمــرأة كــائن  نأأعلــن و يتمتــع بحقــوق اجتماعي
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 يتمتع بمكانة اجتماعيه وقيمة بشرية كاملة.ووسياسية ومالية، 
أتاح لها ـ بعد ذلك ـ من فرص الكمـال مـا أتـاح للرجـل،        و

والتقاليـد   واألعـراف لك ثورة علـى القـيم   ذبشكل سواء. وكان 
دهـر  عـد  بتاحت للمرأة أالجاهلية، وهزة قوية للكيان الجاهلي.. 

المجتمع  فيتسترجع مكانتها  أن االضطهاد واالمتهانمن  طويل
. وتلك هـي المعجـزة التـي صـنعها القـرآن      األسرةمن والبشري 

 ضمانات تشريعية تكفي لمحافظتها.ب، ومدها األرضعلى وجه 
وقبل أن ننتهي من هـذا الحـديث نختمـه بباقـة مـن ريـاض       

 ا.الحديث النبوي، هي مسك الختام لحديثنا هذ
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نصـارية، أنهـا أتـت    أخرج البيهقي عن أسماء بنـت يزيـد األ  

إنّي وافدة  !وأُمي أنتبأبي > :وهو بين أصحابه فقالت �النبي
كائنة فـي   امرأةأنّه ما من  ،نفسي لك الفداء ،النساء إليك، وأعلم

ســمعت بمخرجــي هــذا إال وهــي علــى مثــل  ،شــرق وال غــرب
ــي ــ ،رأي ــالحق إن اهللا بعث ــىك ب ــك  ،الرجــال والنّســاء إل ــا ب فآمنّ

وإنـــا معاشـــر النّســـاء محصـــورات  ،وبإلهـــك الـــذي أرســـلك
ــوتكم ،مقصــورات وحــامالت  ،شــهواتكم يومقضــ ،قواعــد بي
وإنّكـــم معاشـــر الرجـــال فضّـــلتم علينـــا بالجمعـــة  ،أوالدكـــم

   وأفضـل   ،والجماعات وعيادة المرضى وشـهود الجنـائز والحـج
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وإن الرجل منكم إذا خرج حاجاً  ،ل اهللامن ذلك الجهاد في سبي
وغزلنـا لكـم أثـوابكم     ،أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا لكم أموالكم

 ؟رسول اهللا فما نشارككم من األجر يا ١وربينا لكم أموالكم
هـل   :ثـم قـال   ،أَصـحابه بوجهـه كلّـه    إلى �فألتفت النبي 

 ؟هـذه سمعتم مقالة قطّ أحسن من مساءلتها مـن أمـر دينهـا مـن     
 !مثـل هـذا   إلـى تهتـدي   امـرأة رسـول اهللا مـا ظننّـا أن     يـا  :فقـالوا 

 ،أيتّهــا المــرأة نصــرفيا :ثــم قــال لهــا ،إليهــا �فالتفــت النبــي
ــ ــاء:    يوأعلم ــن النّس ــك م ــن خلف إم  ــداكن ــل إح ــن تبع سح ن
 .موافقته يعدل ذلك كلّه وإتباعها ،وطلبها مرضاته ،لزوجها

 ٢<استبشاراًفأدبرت المرأة وهي تهلّل وتكبر. 
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منهجـة   القـارئ علـى   أعيـد  أنود أأخـتم البحـث،    أنقبل و

يســتعيد بذاكرتــه مــا تقــدم مــن حــديث،  ل أخــرىالبحــث مــرة 
 كون نافعة.ت أن أرجووليخرج عن هذا البحث بنتيجة، 

ــا ف ــرز فــي هــذا الحــديث الوجــه التكــويني   أنقــد حاولن نب
الكــريم، ونعــرض ن خــالل القــرآن مــلمســألة الرجــل والمــرأة 

                                                           
 هكذا في المصدر والظاهر (وربينا لكم أوالدكم).ـ ١
 .١٥٣: ٢الدر المنثور ـ ٢
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 لقاعدة التكوينية.ا هذهمعالجة القرآن الكريم لقضايا المرأة من 
القرآن الكريم يستمد أصول العالقة الزوجيـة   أنقد علمنا و

 ن أصول الزوجية الكونية في الكون.م اإلنسانفي حياة 
فــي الكــون نخــرج بأصــول » الزوجيــة العامــة«مـن دراســة  و

 .اإلنسانزوجية في حياة العالقة البثالثة، عميقة الصلة 
 هذه الجهات هي:و
 ـ الجانب التكويني:١
غنى عنها في النظام الكـوني وال   الزوجية ضرورة كونية الف

 ي الكون من دون قانون الزوجية العامة.فيستقر هذا النظام 
 ـ الجانب الوظيفي:٢
وظيفـة الزوجيـة ـ تقتضـي وجـود طـرفين: يقـوم احـدهما         و

بدور االنفعال ولكي يمثل كـل منهمـا    آلخرابدور الفعل ويقوم 
تــوفر لديــه المــؤهالت ت أندوره فــي العالقــة الزوجيــة، يجــب 

 الخاصة بذلك.
مؤهالت الطرف الفاعـل تختلـف عـن مـؤهالت الجانـب      و

 المنفعل.
 الجانب القيمي: ـ ٣
يعنـي االخـتالف فـي     االختالف في التكوين والوظيفـة ال و

 القيمة.
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 األصـول كوينيـة، ومـن هـذه    امتدادا مـن هـذه القاعـدة الت   و
 الثالثة..

 عالج القرآن الكريم قضايا المرأة خطوة خطوة.ي
فالحياة الزوجية في نظر القرآن الكريم: ضـرورة حياتيـة    ـ ١

 وركون. استقرارو
خَلَق لَكُم من أَنفُسكُم أَزْواجا لِّتَسكُنُوا إِلَيهـا وجعـلَ بيـنَكُم    {

 ١..}مودةً ورحمةً
}نلَّه اسبل أَنتُملَّكُم و اسبل ن٢}ه. 
والرجل والمرأة في العالقة الزوجية، بعد، يختلفـان مـن    ـ ٢

يختلفان من حيـث الوظيفـة تبعـاً الختالفهمـا     وحيث التكوين... 
، واألمومـة لمـرأة للبيـت   افي التكوين، وهذا االخـتالف يؤهـل   

 ويؤهل الرجل للعمل خارج البيت.
، ورزق الرجل واإلغراءد رزقت المرأة فيضا من العاطفة قو

 هذاالبيت و إلدارةيؤهل المرأة وذاك الصالبة.. وحظاً من القوة 
 ٣}الرجالُ قَوامون علَـى النِّسـاء  {يؤهل الرجل لقوامة البيت و

 شطر منه. ب نهمامويتشاطران معاً مسؤولية البيت ويختص كل 
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حيث القيمة البشرية علـى مسـتوى    والمرأة والرجل، من ـ ٣
 إنسـانية لمرأة بكل ما يتمتع به الرجل مـن قيمـة   اواحد... فتتمتع 

 .١}خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة{ومؤهالت فاضلة 
ــة     و ــوق المدنيـ ــة والحقـ ــة االجتماعيـ ــث المكانـ ــن حيـ مـ

فيمــا عــدا المــوارد المتقدمــة ـ   ـ والشخصــية تضــاهي الرجــال   
}يبالِ نَصجواْ لِّلربا اكْتَسمم نبا اكْتَسمم يباء نَصلنِّسلو{. 

من القاعـدة   اإلسالمالثالثة التي يستمدها  األصوللك هي ت
لزوجيــة، ويعــالج علــى ضــوئها أهــم قضــايا االتكوينيــة لمســألة 

 المرأة.
ــدنا    و ــديث، وج ــذا الح ــن ه ــنا م ــا استعرض ــة  أنفيم النظري

لة كانـت متناسـقة، موحــدة،   لمشـك االقرآنيـة فـي معالجـة هــذه    
نهــا بعــاتق ممرتبطـة... يشــد بعضــها بعضــاً، ويأخــذ كــل جانــب  

الجانب اآلخر، ويكمـل كـل طـرف منـه الطـرف الـذي يليـه...        
 صولها من تكوين كل من الرجل والمرأة...أتستمد 

 الحمد هللا رب العالمين. أنآخر دعوانا و
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